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الأولالقهيم

الفلأثةالروافى

يقالك!الففهه!لكلم

النفسي(التحليلمدرسة)فرويدسيجموندإ

(الفردىالنفسعلممدرسةادلر)اًلفريد6

التحليلي(النفسعلممدرسة)يو!فيكا!ل6

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


---

http://www.al-maktabeh.com



بخطِلتهـ؟لر!قدض

سيجمونكفرويك

الحديثاالنفسعلمرائد

أنحاءفىالمتمدنةالعواصمتحتفلعامكلمنممايو6يومفما

،البشرىالعقل،ليفنجستون!اسمبحقعليهأطلقرجلبمولدالعالم

نهرواكتشف،هارىكلاصحراءاجتازالذىالشهيرللمكتشفنسبهّ

المحيطاتبرحالةآخرونووصفه.أفريقيةمجاهلوارتاد،زامبيزى

غيرالمناطقارتادمنأوللأنهذلك؟الوجدانىالفضاءورائد،النفسيهّ

اللاشعورية.الإنساننفسمنالمظلمةالقارةفىالمطروقة

الدكتررهوالعظيمالإبخازبهذاالعالملهيدينالذىالرجلذلك

التحليلعلمومبتكر،الحديثالنفسعلممؤسسفرويدسيجموند

البشرية،الصراعاتلفهمومتينأثابتأأساساًلهاًرسىالذىالنفسى

نفسه.معرفةعلىالإنسانومساعدة

.1856عاممنمايو6يومفىفرريدسيجموندولد

علىالعالمبقاعسائرفىالنفسىبالتحليلالمشتغلوندأبولقد

واعترافاًتكريماً،عامكلمناشاريخاهذافىالمناسبةبهذهالاحتفال

است!صشافأالعقلرحلةفىالأولانرأ"لدكانالذىالقطبذلكبفضل

النفس.لأغرار

أمورأعوصبحثفىنادرةرشجاعةفذدعبقريةأظهرولقدلا

كانكما.للكثيرينلاتتاحعمليةدراسيةمتابرةمع.البشريةاشمْص!ا
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أمرهااستفلقأسرارأمامهتنكشفملهماَلماحاًجمعيةذلكجانبإلى

.إ)1(الباحثينمنغيرهعلى

الكتَابلجميعشاكرينبالفضلنعترفأنعلينالزامأكانلذلك

فرريدشخصيةعلىالضرءبإلقاءناحيتيممناأسهمهالذينوالدارسين

المستحدثة.استكشافاتهوبخاصةزواياهاجميعمن

Gregory،زيلبررججريجورى)ألفهالذىالكتابكانولقد

Zilloorg-وذومميزوأسلوبخاصمزاجوله،ممتازسيرةكاتبوهو

لعقلاستكشافه:فرويدسيجموندأ:بعنوان-بالغةحساسية

علىلهعادلوتقدير،الرجلبفضلإقراربمثابة،)2(لماالإنسان

وكفاحه.مناضلته

وهو.فيهالاريبواقعةحقيقةاللاشعورإن9:المؤلفيقول

بصحته.والتسليمبهالاعترافتمولقد.موجودأوباقياًوسيظلموجرد

التعبير-جازإذا-اللاشعورفىيكمنالذى،اللاشعورمحتوىأما

.،بهوالتسليمقبولهالصعبمنأنثبتفقد

وإعجابهمتقديرهمعنيعبرونممنكثيراَأننرىفإنناذلكومع

يتضمنهاالتىالعميقةالمعانىعنأعينهميغمضون،الفرويدىبالمذهب

.اللاشعور

،356ص-الخولىوليمللدكمور،العقلىوالطبالنف!علمنىالختصؤالموسوعةاعن)1(

بمصر.المعارفدار

11ا2) Sigmond Freud: His Exploration of the Mind of Man))
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تلك،بالاعتبارجديرةواضحةلبئنةوإنهادا:المؤلفويقرل

العداءتضصرالتى،فرويدتعاليمعليهاتنطوىالتىالسرمديةالحقائق

الآنحتىبهايعملتعاليمهولاتزال.زمنهفىاللاهوتىإِللنظاالعنيد

للبحثتدفعهروحيةطبيعةهىإنماالرجلطبيعةأنعلىقاطعكدليل

عنهاييحثكانكما،الطبيعةظواهرمنظاهرةكلفىنفسهعن

البشرية.النفسسرائزمنسريرةكلفى

النفسانىالعالممنمقت!بسةبعبارةالقيمكتابهلمزيلبورجداويختم

بعنايةالبشريةالروحتاريخإلىنظرنالوإننا):فيهايقول!ستيرنلا

التحليما!أعادالذىالهائلالشىءأنلوجدنا،البعيدالمدىعلى

عالمفىللحبوالأساسيةالأوليةالوظيفةهو،اكتشافهالنفسانى

لما.الإنسان

نأفىيشكونللذينومقنعوطريفممتع-جملتهفى-والكتاب

!!،الكلفىالكل"هوالنفسىالتحليل

والنكت!ةالأحلامتأويل!كتابفرويدحياةعنأيضاًصدركما

ستيدملما،رالف)المعروفالبريطانىالرسامتألمف!باللاشعوررعلاقتها

ونظرياته.فرريدلأستاذيةتمجيدبملحمةأسُبهوهو

تعددتوقد،النفسعلماءأشهرمنفرويدأنالمعروفومن

بنظرياتهفرويدرحيلعلىالأعوامعشراتمضىمنوبالرغم.مؤلفاته

تباعاً،تصدرلاتزالالنظرياتتلكعنالمؤلفاتفإن،النفسعلمفى

النفسيطفرويدمؤلفاتإشهرومن.وترفضوتوافقوتحللتناقش

العربية:اللغةإلىترجصساالتىوأهمها،
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كتبهاالعلميةفرويدسيرةوهو:لمالنفسىوالتحليلحياتى"-ا

وهذا.المليجىالمنعموعبدزيورمصطفىالدكتورانوترجمها،بنفسه

علىثورةأحدثالذىالنفسىللتحليلالتاريضىالمدخلهوالكتابما

صدر).الأمراضمنطائفةبصدددهرأالأطباءاعتنقهاالتىالمفاهيم

.(بمصرالمعارفدارعن

فىجديدأَفتحاَيعتبرضخمعملوهو:،الأحلامتفسير"-2

هذابترجمةوقام.المعرفةتاريخفىرمنارأَ،النفسأسرارعنالكشف

صادقةترجمة،لمانىالاًالأصلكنصفرانمصطفىالدكتورالكتاب

بمصر.المعارفداررنشرته.وتحقيقاتهواس!مع،كاملة

،رمزىاسحقالدكتورترجمة،دااللذةمبدأفوقمادا!3

.المعارفدارعنوصدر

سامىالدكتورترجمة!النفسىالتحليلفىالموجز"-4

مصطفىالدكتورومراجعة،القفاشالسلامعبدوالأستاذعلىمحمود

.المعارفدارعنصدو.زيور

ا!تورينترجمة،،الجنسنظريةفىممًالاتثلاث)-5

.زلِورومصطفىعلىمحمودسامى

اسحقالكتورترجمة،،ألنفسىاضحليلافىمقدمةدا-6

.رمزى

فرويدسيجموندعنبترجمتهاقامالتىالكتبمنذلكغيرإلى

لهمسفخرةكلهارهى.عندناالنفسعلماءمنالجهابذةبعض

العربى.العالممنغيرهاوفىمصرفىالنفسيةبالدراساتوللمشتغلين
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يتضمنحديثاالأوربيةالأسواقفىصدركتابأأناسذكرباوجدير

ا!مريعَىلثاتجابجمعهاقأموقد،لفرريدقبلمنتنشرلهمقالأت

كانالتىالمقالاتمنمجموعةعنعبارةوالكتاب.،سالووى."ج

كرو،قبلمنتنشرولمعنواناتحمللاوالتىفرريدكتبهاقد

.الشهرةتحقيقإمكانهفىيهلألبيهلأنالمقالاتهذهفىفرويد

لأ.عبقريةكلمّصدرهماإلعملفىوالأمانةفالإخلاص

***

نأيؤكد-وعلاجيةنفسيةنظريةبوصفه-النفسىالتحليلإن

الذكرياتفيهاتكمنالشعورمستوىتحتالعقلفىواسعةمنطقةئمة

وهدف.الشعورىالعقلطريقعنتتحفقلمالتىوالرغبات،الأليمة

منوذلل!،الشعورحيزإلىاللاشعورمحتوياتإخراجهوالتحليل

واسترجاع،اليقظةوأحلام،الأحلامفىاليوميةالخبراتخلال

غيوالسلوكأنواعمختلفمنوغيرها،اللسانرفلتات،الذكريات

المنطقى.

علىئلقَىضوءأسطعهوالنفسىالتحليلكانهناومن

وتعقيدألها.الحياةمشكلات

،شعورىلاهوماوكل،الطفوليةوالميول،الممنوعةالرغباتأما

المعروفةالعقلمنالمنطقةتلكفى،الشعورمستوىتحتمكبوتفهو

منطقةولوجهتمنعكابتةمقاومةعملمنبسياجومحاط،باللاشعور

فىممسوخهرمزيةأوتنكريةصورفىإلآ،المرءحاولمهماالشعور

النفسى.التحليلأثناءفىأوالأحلامأواليقظة

?N
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نشيطةتظلأنهاغير،مكبوتةوالمستهجنةالمحظورةالغرائزإنومع

صورةفىالراشد0حياةفىقظهرحتى،اللاشعورمستوىعلىوفعَالة

النابهين.النفسعلماءسوىتمييزهايستاليعلارمزية

الحياةفىاللاشعورأهميةإندا:جونزإرنسستالدكتورويقرل

اللاشعورىالعقلفىتنشأإنماالعقليةالوظائفجميعأنهىالواقعية

وبواعثنا،الشعوريةودوافعنا،راهتماماتنا،أفكارناوكل،فيهوتستكن

.،اللاشعورفىمصدرهلهسلوكأومسلكإلىجميعأتؤدى،الواعية

يضفىأنهزعمعلىشديدأهجومأالنفسىالتحليلهوجمولمد

فيها،شكلاالتىرالحقيقة.الجنسيةللغريزةمناسبةغيرواسعةشهرة

العاملىلهذاالأهميةمنعظيمقدرلةموضرعبدراسةقامفرريدأنهى

إبهامهكوضع-حسئيةلذةالطفلتمنحفعاليةأونشاطاًىيعتبرفهو،

الجنسى.الإشباعصررمنصورةهىإنمامثلا-فمهفى

الجنحيحة7الحقيقةِفى-هوالنفسىليتجليلالأساسبيياولجبدأ

ا-!ورصلبحث؟يرويدكاوأيالطّف!وبجيييبعندوالجنسيةالطفلية

ليجدلإشباجمه!هدفاَويكون،بغبرينرتهنجيريتجهاتلحب

كّان-ذكررأ-؟ذاكأ-الوالدة-اٍأوأنثى،.ءكاداسد*إدااافىالطفلى

فىلأنهم،العلماءسخريةمثارسنواتطوالنفسهفرريدوظل

دراساتهوكاشا.اصبيةثورةمنيخافونكانواالأولىالدرجة

وا!مر،وهزءوسخريةازفىراءموضعبالأحلاموعلاقتهاواصتكثافاته

وارتجفت،مفاصلهارتعدتقد،الاحتشامثديد،المتزمتالفيكتورى

فىانتصرولكنه.مسيطرعاملالجنسأنعلىفرويدإصرارمنأوصاله

12
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آخررنواختاىها.واستعملوهابنظرياتهأقروافشيئأوشيئاً.الأمرآخر

منيحتوبماالنفسىوألتحنيلوألبحثدلدرأسةموضوعاًتكونلكى

لمضطلحاتاستخذمتالتىالمستحدثةوالمفراداتالكلماتجموعة

و،،الكبت)و،،العقدة)و،،كالعصاب!،جديدة

ثابتاًالموضوعوأصبح.أاللبيدوهو،،اللاشعور)و،إاللاوعى،

الطبى.العلمفروعمنهامومقررأكفرع

فرويدتلاميذمنالرأىبادىءفىآ!منكلكانولقد

ومنالمناؤهـ،الأندامنذلكبعدأصبحاولكنهما،ومريديه

الجنسى،الدافعأهميةعنفرويدقذمهاالتىالتوكيداتعلىالمعترضين

الجنسيةاصطلاحاستعملقدرأينا-كما-فرويدفإن،يكنومهما

لكلمةكمرادفوالمظاهرالصفاتلجميعالشاملةمعانيهأوسعفى

نأعلىإصرارفىمُلحاًكان-أخرىناحيةمن-أنهولولمالحبإ

بدائية.لطبيعةالجنسيةاللذةيمنحلإب!مهالطفلمَص

النفسىالتحليل)كتابهافى،ثومبسونكلارا!الدكتورةتقول

منالعديدنقدإلىنزاعاَكانالذىفرريدإن):)1(،والتطورالنشوء:

بدونوافقأنهلمدو،لمعاصريهالباطلةرالتجارب،الزائفةالمعتقدات

رأن،أطفالهمدائصاًيحبونالآباءأنتؤكدالتىالفكرةعلىجدال

منالغالبفىتنشأإنما،تواجههالتىوالصعوباتالطفلمخاوف

.!الغريزيةوبواعثهالفطريةدوافعه

(1 Psycho- analysis: Euolution and Development" (Allenand)

311ابموليالأاول).
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النفسى4التحليل

نأيمكنماكلبأنأ:كذلك،كلارا1الدكتورةرتعترف

ضخمبعملقامأنههر،فرويدعندالنظرىالتوجيهعنالفردفيهيفكر

تطررفىبالغةأهميةلهاالطفولةخبراتأنإذ،خطيرشأنوذى

فىرمستمرةمتواصلةالخبراتتلكلمثلالتأثراتوأن؟المقبلةالمثمخصية

.،الخارجيةالشعوريةالدرايةعملياتمنبسلسلةالقيام

نأ):،والترحيدموسى!كتابهفىأكدنفسهفرويدأنكما

.حياتنا،علىحاسمأتأثيرأتضفىللطفولةالأولىسنينالخصلىتجارب
--.----!-!-----3ّ-"7---.-.كا.*،---حص-

برويروزميلهفرويدمعالجةمنالنفسمىالتحليلممارسةنشأتولقد

وجدوقد،المغناطيسىالتنويمبطريقةبالهستيرياالمصابيناطمرضى

منتنشطالجاطفيةالمريضبحياةالمرلّبطةالمنسيةالأخداثأنفرويد

بأنللمريضسمحوكندما.التنويمطريقعنالوعىإلىوتعودجديد

عنجابةوالٍاالمضاعرتلكعنفرويدإلىبالتحدثمشاعرهعنيعبر

هام!قعلىمماوالكثير،يقفتهأفىيخفيهكانمماالكثيرخرجأسئلته

بعدحذتهاقلتالهستيرياأعراضوأن.وارتياحبواحةوأحًس.الشعور

.)1(ذلك

ينساهاالتىالاختباراتإحياءالطريقةبهذهيمكنأنهفرويداعتقد

التعبيرأسلوبأنيرىبرويروكان.العاديةالواعيةحبتهفىالإنسان

--2---2*ّ

التىالمحبوسةوالانفعألا!العواطفلطلىَتسراهذاالعاررطفيةصفالال!

---.َالعصبىاللرضسببأنهايرىكان
3!-مسحى--------!3*-ء-

النفىالتحليلعنكاملنصلرله(الرلىالفكردار)،الحكمةمنبعالعفل5كابناراجع1()
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التنويممنهماكلتركقصيرةمدةوفرويدبرويرنزاملأنوبعد

ليىسالتنويمأنوجدلأنهوالثانى،خاصةسبابلاًالأول.المغنطيسى

مرةعادوا،عولجواداالذينالمرضىبعضلأنذلك،بالضرورةعلاجأ

منآخربعضاًوأن.الشىءبعضمختلفةبأعراضذلكبعدأخرى

المرضىبعضأنإلىبالإضافة.البتةتنويمهميمكنلاالمرضى

بدونه.أمورهمتدبيريستطيعونولاالتنريممدمنىمنأصبحوا

أحسنإلىتؤدىأنهاورأىف!يدأقرهاالتىالأساسيةوالإجراءات

ويظل،تاماسترخاءفىيتمددبأنللمريضالسماحهىالنتائج

أشياءأوأمورمنبالهعلىيخطرماوبكل،بخاطرهيمَربمايتحدث

الطريقةوهذه.أفكارهلمةسكفىالتدخلمحاولةدون،تكنمهما

يستخدمهايزاللاالتىالطريقةهى!الحرالتداعى)باسمالمعروفة

.الآنحتىمرضاهممعالنفسانيونالمحللون

إلىالمريضيصل،قصيرةالزمنمنفترةبعد،ماوقتوفى

بديلاالنفسىالمحلليصبححيا،أالتحويلداباسمتعرفمرحلة

المعالجالطبيبمنالمريضفيقف،الأصلىالشخصأوللموضوع

والديه.أحدكأنهمعيناَوجدانياَموقفاً

إلآ،الكمالحديبلغولن،كاملاًالنفسىالتحليليكونولن

عنويتوقف،الطفلىالعاطفىاتجاههعنالمريضينفصلأنبعد

لرغباتهومتنفصاً،مناسباًمخرجاًيجدأنوبعد،أبويهبديلعلىاعتماده

النفسى.المحللعلىمتركزةتظللاأنيجبالتى

فترةأثناءفىالنفسىالمحللنحوالمريضبهيشعرالذىوالحب
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غير.الزوالسريعموًقتحبرلكنه،حقيقىحبهوإنماالتحويل

إساريفكاًن-بخطوةخطوة-المحلليستطيعحضىباقياًيظلأنه

وعندما.(المرضى)الباثولوجىالمرقفمنويطلقه،ربقتهمقالمريض

منكثيرأوبقليليشعرفإنه،المحللإلىحاجةماغيرفىالمريضيصبح

بخيرانتهتقدمهمتهأنالمحلليعرفوعندئذ.الحبهذاإزاءالجل

.النجاحمنغايطَإلىوصلقدالعلاجوأن

وإن.رغبةتحقيقإنها،الأحلامعننظريتهفىفرهـيدويقول..)

يمكنرالرغبة.وإشباعهاإرغبةاإرضاءصورةيأخذالأحلاممنكثيراً

المكبوتةالغامضةالرغباتمنكثيرأهناكولكن،بسهولةتمييزها

فيها.ومغدلرمزيةبصورةنفسهاعنتعلنأنيمكن

يمكنلاالتىالغريزيةالرغباتمنالكثيريكمناللاشعور"وفى

الدستورمعتناقضماغيرمنالعاديةالحياةفىمرضيةتكونأن

فىتعبيرأتجدالتىوالرغبات.الذاتىواحترامه،للفردالاجمَماعى

الأحلاموتحليل.للفردالماضيةالحياةإلىتنتمىالتىهىالأحلام

)1(.!النفسىالتحليلمنجزءأيشكلإنما،الحرالتداعى"بالريقة

فرويدتلاميذمنوهوجونز-إرنمستيقولالصددهذاوفى*

فرويدنظريةلبأنوالحق..":-والوفاءالتقديرإعجاببهالمعجبين

أصبحقدأنهبيد.التحليلعلماءلدىإلآاللهمبالقبولبعديحظلم

الأحلامدراسةأن-فرويدلعملذلكفىوالفضل-الانبهالمسلممن

الأهميةبالغجزءأبل،النفس!علمفىاعتبارهلهجزءأوحسبليست

.(المعارفدار)27عى"وا!!ؤىهـالأحلامكتابنار)جع)1(
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علاجفىعظيمةعلميةقيمةمنلهاماذلكعلىزد،العلمهذافى

.)1(،النف!أعماقسبريتحتمحيث،العصبيةالاضطرابات

التحليلعلماءمعظمكانولما..أ:أيضاجونزالدكتورويقول

،الأحلامبدراسةمنهمايلاشعوليكابدراسةانضغالاأشدالنفسى

الشعورذلكعنبخمفربمافحسبالغرضلذلكالأحلامويستخدمون

أنْإلىيذهبفرويدأنوهىالذائعةالقضية،ماحدِإلىيبرزالذى

ارتباطثمةفيهاليسالواقعفىنظريتهأنبيد.جنسيةجميعاَالأحلام

شرحناهاكماالأحلامفرظيفة.رالجنسيةالأحلامبسِنبالمرةضرورى

فىالمشوشةالمهيجاتتكونقدذاٍ.الجنسيةوبينبينهاصلةلاآنفا

الرغبةوإشباع،كذلكتكونلاوقد،طبيعتهافىجنسيةالأحلام

كثيرفىكانوإن،جنسيأيكونأنيتطلبلاالحلمعليهينبنىالذى

.)2(،الحقيقةفىجنسياالأحيانمن

لم!حىحسه

كلأنعلىويمئر.)3(النَفسيةالسببيةممدأعلىفرويدأكدولقد!لم

مفترضاأمرأَيعتبرهاالتىالنفسيةالأسبابتستحثهإنماتصرفأوسلوك

.اتجاهاتأونزعاتأورغباتصورةفىيأتى،بهومسلمأ

الشخصية،لدراصةقدَمهاالتىفرويدمآثرمنأخرىمأثرةوثمة

فكرةوهى،كالتسامى،اللاشجيرويةالعقليةالآلياتعنمفهومههى

الجنسىالدافعإنفقال،الجنسىبالدافعيتعلقفيمافرويداستخدمها

بهدفهيستبدلأنعلىبالقدرةمزودأنهأى،التسامىعلىبالقدرةدمزو

عى-التيطىفنحىمحمدالدكنورنرجمة،جرنزإرنستبهيف،النف!ىالخلبل"عن(1)

.57صال!ابقالمرجع)2(
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وهى.جنسيةغيرولأشها،قيمةأريمبأنهاتمتازأخرى%هدافاًالقبرليغط

أ!احمس(

فيئهاالمرغربغيرالبدائيةالرغباتبعفم!تغييرتعنىيةلاشعومحم!أيمما

عقالنافعالاجتماعىالع!امىألسلركمنصورإلىالعصانيةوالميرل

الإبداعى.العملطريىّ

؟،،الؤ!ريدىالنفسعلمقيمةمىفما

نإ):فتقولأثرمبسونكلاراأالدكتررةكنهتجيبناالسؤالهذا

معينهدفلتحقيقرجاهزةمعّدةللعلاجروسملةنظريةالنفسىالتحليلى

والتغلبالحياةمصاعبعلىللسيطرةالبشرىالكائنمساعدةهو

.)1(عليهالأ

دا:فيقولراسلبرتراندالفيلسوفأيفا!الس!ؤاهذاعنويجيبنا

إنىمنصرفاهمهكانإذ.أساسئهافىعلاجيةفرويدأهدإفكانت

أثناءرفى،الخطورةالشديدغيرالعقلىالاضمرا!صورمنالناسإبراء

فىنظريتدصارتوقد،المتاعبهذهعلةعنرأيأكونهذهمحاولته

.)2(،ذاتهاالعلابمفىنظرياتهمنأهمالتعليل

النفسىالتحليلنظريةأنالممكنمنولعل9:أجضاويقول

ممابعضاأنفىأشكلاولكنى،علميةمنهاأكثرشىءيستوعبها

ستثبت،الأولىالمراحلفىبالتربيةخاصاًالنفسىالتحليلبهيوحى

.)3(،الأهميةبالغرسيكرن،الدوامعلىصحته

واعترفائرهفقد،تقدَرلاعظيمةقيمةمنالتحليللموضوعرلما

1(1'" Psycho- analysis: Evolution anddevelopment)
.167صنريةعثمانالدكتورتعريب،العلحيةالنظرة"كتابعن)2(
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ضدويقفونفرويديناوئونكانواالذينحتى،النفسعلماءجميعبه

وتقدير.إعجابمنيستحقمالهيقدمواولم.تعاليمه

):يقولالذى!برليس.س.ف)الدكتورالعلماءهؤلاءومن

الخاصالعلمىبحثهفىالتقنيةوالطرائق،فرويدعنداللبيدونظريةإن

فرويدكانلقد،تضارعلاعظيمةقيمةذاتكانتالنفسىبالتحليل

أغرارسبربريادةالخاصةالأمس!ومبدع،اللاشعرر(ليفنجستونا

حيزإلىاللاشعورمحترياتوإخراج،مجاهلهاواستكشافالنف!

فيضيع،وأكراضهدوافعهبحقيقةاستبصاراَالفرديكتحسبلكى،الشعور

.المضغوطكالبخارالأعمافمنتؤثركانتأنبعدالمحتوياتتلكأثر

الطريقةوترتيبتنظيمإعادةهىنظريتهبهاانتهتالتىالنتيجةوكاتحما

.!)2()1(إوالذهانالعممابموضوعىفهمإلىبهاالتوصليمكنالتى

منبهايعتذحصيلةفيهوحشدفرويدقدَمهالذىوالبحث)"!ع

ليس،النافعةالناصعةالحقا"لقمنوافرأومحددأ،القيمةالملاحظات

)3(.،أصلاًموجودةكانتلحياةجديداستشرافولكنه،جديدأعلماً

يغوصالتىالوسيلةوهو-الِنفسىالتحليلمنهجاتباعطريقوعن

حيث،أغوارهافيسبرالبشريةالنف!رمكامنإلىالنفسىالمحللبها

مادونالفردتتجاذبالتىالغلاَبةالنفسميةالنوازعلتلكالخفىالمعين

خيرإلىإما؟ننَيضينقطبينمنأطمِافبينأبداًوتترارح،منطق

موغلةوإئا؟إعالمينابربإيمانا،متساميةإنسانيةومشاعرخالص

النفى.الإضطرابأرالمرضهو:الحصاب(1)

.العضوىالعقلىالمرضهر:الذهاب21(

هـديكولوجيستأمجلةإنظر)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فر!يدبخح-بفيضعنصرىواستعلاءتزمتإلىفهى،محضرشرَإلى

انجنس،علىوانحب،انشهودعلىانعاطفهًدورإعلاءإلىالرصولفى

الجنس!ينبينوألمساواة،الغموضعل!والوع!موح،العنفعلىوالرفؤ

بالإن!رالبلاءمضاعفةعلىالبصيرولعلاجبروالرياءالمغالطةعلى

.)1(والإزدراء

منأولهو،غيرهأحدوليس،نفسهفرويدفإن،يكنرمهماكم

الكلمةهوأنهولا،الكماللنفسهيذعىلاالنفسىالتحليلبأنصرَح

النفسىالتحليلدعائمقامتفلقد!اللاشعورموضوعفىالأخيرة

البناءفإنولذلك،العقليةالحياةحقائقعنملاحفاتعلىبإحكام

وقابلةناقصةالعلويةبنائهأجزاءتزاللاقواعدهفرويدأرسىالذىالشامخ

كيما،العلياالأدوارمنالمزيدلتقبلومستعدة.ومم!إدمتواصللتعديل

وثوقفىالسحابويناطحالذروةإلىيصلحتى،ويعلوالبناءيعلو

.ويسمرق

***

اثنتينكلمتينسوىفرويدسيكولوجيةمنيبقىيعدلمربما

قدالنفسعلماءبينالاختلافأنذلك.لمالنفسىالتحليل9:هما

أساسوهر.فقطالأساسهذاوبقىالتفاصيلمنشىءكلشمل

كبير.ضخم

والذوات،الموتوغريزة،أوديبعقدة:ذكرفرويدأنذلكص

ودلالة،الجنونردلالة،الأحلامفىوالرموز،الإنسانفىالثلاث

.55ْص،الأولالجرء،عببدرءوفللدكنرر،اللركرأسرارالررحىالتكرفى"كتابراجع(1)
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الصحةفىالنفسىالنشاطمنذلكغيرإلى،والحديثةالقديمةالأديان

معنىعلىيتفقانفرويددرسواالذينمناثنينتجدأنوقل،والمرض

لهتعدلمفرويدأنهذامعنىهلولكن..التفاصيلهذهلأحد

ابتدعهالذىالنفسىالتحليلفإن..لاهرةوألف.لاالجواب؟قيمة

-المجلداتومئاتالكتبآلاففىحىٌوهو،ليعيشجاءقدفرويد

تنقضه،أووتؤيده،وتناقشهتبحثهالتى-متخصصأسبوعىبعضها

آلافبينالتحليلانتجهمااللذينوالصحةالخيرينكرمنهناكوليس

الدارم!يجدهمااللذينوالنورالعمقينكرمنهناكليسكما.المرضى

يخالفه.حينحتىلفرويد

معرفتىلأول،إحساسىكانلا:مودىسلامةالأستاذيقول

إحساسظنىفىهووهذا.(كبرت)واًنى،(عرفت)أنى،بفرويد

شكوكوهى،الشكوكداخلتهتوسعإذاحتى.مرةلأوللقرأهمنكل

فريق،الآخرالفريقمنالنفسعلماءدراسةإلىتدفلهلأنهاحسنة

آخر.مصباحاَيحملألذىالآخرالعفيمأهذابافلوف

هذافىالمعرفةمنمزيدأَيريدونممن-شبابنايقرأأنالمفيدومنلا

منمختارةمحاضراتوهو(النفسىالتحليلفى!كتابأ-الموضوع

الفريقعلىيقفواحتى،راجحعزتاًحمدالدكتورترجمها،فرويد

زكيف،مجهولةعصرهإلىكانتمنعقةأبحثفىفرريدسلكهالذى

هذهكتابهمنالسفوهـالأخيردَفىيضوا!وكيف،اخترعوكيفف!صَ

بتوكيدهاتقنعلااحسوناإنىالعلميةالنظرةإدن":المعسرداحصلماتا

سلبيةخصائصذلكفرقلهاإنبل،الواقعىالخارجىالعالمشهادة

بمِنكانفإذا،الأوهاموترفضبالحقيقةتستمسكفهى،جوهرهافى
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ذريعةيتخذهمطأكثرشيئأرأرادالوضبمبئهذايرضىلامنمعاصرينا

نحنأما،يجدهأنلهيتسنىحيثعنهفليبحث/باله!احهًإلىموقوتة

نغبهـأنأراسرنالهتقدمأننمستم!يعلال!صَنت/ذافىطعلىندومهفلا

.،أجلهتثكيرناصطرلقة

!ما"..فرويدإلىينتمى-قلناحما-"النئسىاستحلب!ا"واسم

النفى!علم"ش،!توهـآدلربالدالخاصا،النردىالنفسرعلرو

مذهبعلىأركانهاتاّسستفقد،يوبخبالدكتورالخاصالت!طيلىلما

فرويد.سيجموندالدكتورمرةلأولابتدعهالذىاللاشعور-

علىعنيفةبحملاتالبعضياقوم،ذلكك!!ربعد،ذلكومع

لهايؤبهلاقليلةفرويدطبسالباقيةالبقيةأنعينمدَ،ومذهبهفرويد

إلىبالإنسانيرتدلأنهالإنسانيةالقيمإلىشيئاًتضيفلاآراءهوأن،

المرأةبفهميكنلموأنه،الشاعرالمنطقىجانبويهملالباطنأغوار

.العقيدةبحلاليخسولأالموسمِقىيتذوقيكنولم

بعداستطاعقدالعالم!انإذاعبثأيعمللمفرويدأنونحسب

يضعكانالتىالمشرحةعلىيضعهأنشفاتهمنسنةعضرينمنأقل

.مرضاهعليها

فى56وأستاالقديماليونانىالتلميذقصةالسياقهذافىوأذكر

الأبرهـالمتفقفىالأستاذحقأنكرالتلميذفإن،رالسفسطةالجدىلعلم

فىمميناقشهإنهلهرقال،عليهحفمرهاالتىالدروسانتهاءبعدعليه

فلايقنعهلموإن،عندهلهأجرفلايستحقهلابأنهأقنعهفإنالحقهذا

.دعواهعلىالبرهانلِقيمكيفيعلمهلملأنه،كذلكعندهلهأجر
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تغلبأنعلمتكلأننى،مرتينالأجرأستحقبل:الأستاذقال

!كذستاأ

الناسعلملأنه،قبرهفىيهدأأنفرريديستطيعالنحوهذاوعلى

!إعليهمذهبهليطبقواالمشرحةعلىيضعونهكيف

لاص*هـب!ءصزر./!

/+حَ!3*،لا!ي

بم!رَ+خ!؟/ري

!كز
كحو!
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لرآدلفريدأ

النقصةلعقلطالشرحكىال!ب

.م0187عامفبرايرشهرسنالسابعفىفييناآ"وهـفىألفريدولد

للفقراءالعونيمديدمغمورأممارساَطبيباًاشتغلم5291عامفى

فيهادعوه،فرريدالدكتورمنمرجزةرسالةالوتتذلكفىجاءته(

فىأسبوعكلتجتمعالتىاسعلمىاالبحثجماعةفىعف!واًاصي!صأ

فرويد.منزل

-ومناقشاتبحوثمنعنهانشأرما-الدعوةتلكودفعت

الواسعة،،السحيئةالبخارأعمالّىفىبقوةالخوضإلىآدلرالدكتور

علمعنجديدةنظريهَمنهايستخرجكيما،البشرىللسلوك،المجهولة

هذهورفعت.الفردعند،النقصعقدة)أساسعلىالقائمالنفْس

الواسعة،الشهرةعالمإلىالذكررخمرلالغَمْرةمنآدلرالنظرية

فىالمرموقوالمركزالتفوقمرتبةإلىوصلحتى،الجميلوالصيت

الحديث+النفسىالطب

رفضعندماالرأىفىإيدفيمعآد!اختلف1191عامرفى

لقدحتى،الفردىالنفسعلمفىبنظريتهالاعترافالأكبرالعالم

منقرنربعلمدىمستمرةظلتذلكبسببمشادةبينهماقامت

.الزمان

إدى،أ!اافىالاختلافبحكم،جميعاًالعالمعلماءوانقسم

يميؤمنفريق،العامومبدأهالعامةفكرتهلهمنهمافريقكل،فريقيين

للعلاجخاضعةوأنها!لخ!إلجنسءا،-*،لمحمور!

i?
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عىآدلربنظريةتماماًمقتتفالآخروالفريق؟النفسىآلتحليلطرع!ت

أنبيثب!ىص.لب!بببرك!مفتاحألنقمبىإعقدة

!-لأ+-.-

عليئهما،متفهقمحد؟انأمرانفهناك،النهائىالحكميبيِ!مهما

ليثيرالكثيرفعلهـآدلفرويدبمينالشريفالعنيفالتتافصرإن:هما

فىهاماًاكتضافاًيعَدعلمىبحثإلىرالأنفاإويجذب،الانتباه

منكواحددائمأيذكرسرفآدلروأن،الحديثالعلمهذامجالات

عقللأسرارالسحيقةالأعماقعلىنورهينضرالذىالمشعلحملة

.الإنسان

***اسصس!

لم،اففورباالأطباءأبرعمنواحدأكذلكآدلرألفريدوكان

ولكنه،Neurosis،العصاب9يعالجودتكيفالأطباءبتعلمِميكتف

-الناسيعلمأنأراد..أنفسهميعالجونكيفالعصابيينيعلمأنأراد

العصابمنتحميهمأنيمكنطريقة،كانواأينما-ونساءرجالأ

حياتهم.طوال

لاأنيجبالفردىالنفرعلمألتعلىمؤكداًآدلرأضرلقد

لل!عالجةألمكرسين).الفبهيىتاضفسالعلماءتجارىسرَمجرديثَون

دعامما،ا!ربنىمتاحاًاسجميععلماَيكونأنيجبوإنما.(الطبية

وعدمسخطهملمدرن،بأذيالهيتعلقونكانواالذينالأطباءبعض

مهنةأن"إلىالنفس!علماءقادةأحدأشاركما،ذفررعنرضاهم

معرفتهاوتقلى،علمهاالناسعلىويضن،سرَهايصانأنيجبالطب

يدركأنينبغى-عالماًبصفتهوآدلر-.الناسعامةمتناولعنبعيدة
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العلممنالنوعٍهذانشرعلىأصرَلوأنيعرفأنيجبركان.ذلك

عن(العرضعنكتعويضالإجتماعى)1(الاهتمامفكرةأى)الدينى

وأكعقيدةعليهنعولأرنؤيدهأنأبداًيمكنفلا،العلمانيينطريق

لما.مهنة

مافعلأنوحسبه.اهتمامأيعرهولم،بالأمريعنلمآدلرولكن

جديدأَنورأالعالمأعطىوبذك.أداءهعليهيحتمواجبأنهيعتقد

.هداهعلىيسيرونونبراسأ،ضوئهعلىيعيشون

***

لا،أسسهاالتىالفردىالنفسعلمومدرسةآدلرألفريداسمإن

..!النقصعمّدةداعبارةلِحملأنهسوىالناسمنكثيرعندلِعنى

النقص،لعقدةالشركىالأبداصفةنفسهعلىيسبغآدلرأنصحيح

بكثير،هذامنرأعمقأبعدإلىيذهبالفردىالنفسعلمولكن،

النزعاتأو،اللبيدودشرلؤكدمماأكنَرالضعورىالأنادوركدفهو

ويرى،الطفليةاملاعوايؤك!ئماأكثّرالأهدافأهميةويوكد،الجنسية

نزعاتإحباطعنالناشىءبالنقصالشعورهوالعصابإحساص!أن

---7ّ-،--ص----ص-ّ-س.السيطرة

هىالرأىبادىالإيحاءاتهذهمنهاانطلقتالتىالنقطةوكانت

هىوطباعهخلقهوأن،ا-تماعىحيوانالإنسانأنتؤكدإلتىالفكرة

الاجتماعية.والبيئةالطبيعيةموهبتهبينالتفاعلنتاج

تفهممنلابدبل،الناستصنيففىاصتحالةثمةأنآدلرويرى

.الانتإهلهاثارةوالمتعةال!ثرقأوالركبةمعالاقمام:الكلمةنفبد(1)
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مض!صلةهرالضافقأالتوفيقأنصثقلكهـيرممط،ح!ةعلىإنسانكل

ألأصصوع!ألاجتماعيةالب!ئةمعالتكيفمنفلابد،افيرلىالحياة

معالجنسحِةإحياتناوتوفيق،المهنةأوالحرفةمعلمواهبفأوترفيزع؟العائلة

حياتةفىابباض!أصيبإنسانأأنفلر،نجتازهالذىالحياؤدور

صنوكاذ.المبكرةحياتهفىتوفيقسوءإلىذتكمرجعكان،المتأخرة

بدءاًتغذيبهإكادفىعلىللعما!،فيهاعرفقلمالض!النقطهّمعرفةآا

مندشحةلاإلتىألمش!كلمعصحياًتوافقايترافقكيفوتعليمه.منها

مواجهتها.عن

ا!لإخسانسلوكهىالفردىالنش!علميزكدهاالىَالثانيةوالنقطة

تهدفلاالتئفالأفعال،محددموضوعىهدفأج!منكفاحهفى

أنماطكمعظم،الفاعلإرادةضدتجرىالتىحتى،واضحةغايةإلى

عنه.ءافلأالفاعلكانلوحتىهدفلها،العصابىالسلرك

كلرألى،بالحركةتهتميزالحيةالكائناتكلإنآدلرويؤكد"

غايةحىعائنلكلكانلهذا،وغايةهدفمكلهالابدحركة

ألىْالمحالمنأنهيقرر،خاصةإ"نمسالطابايتعلقوفيما،نحوهايسعى

.)1(أنحوهايسعىالتىالغايةعليتعرفناإذاإلآوأعمار4سلوكهنفهم

علةلمىمعانيهاخبهميعالنموطبيعلالِا)%نيقولآدلرو!ان

الشخصية"اصصأهـمتفإذا.الجذورأعمقكذلكوهى،العلل

فالعللوامتدادهاارتافاعهاويعرق،نموهاي!طلبماالنامية"الإنسانية

الح!لمنبحضلةالتعويضتتطلبالصدمةهذهمنتتخلفالتىالباطنة

ص6191(المعارفدار)،إصحقرمزىللدكترر،الفردىالنفسعلم)كتابانضر!1)
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إلىفيلجأ،الدونيةأوبالنقصالشعورعنوالتنفيسالضعفلتغطية

الآخرينأمامالتظاهرأوالتسامىأجلمنبالكفاحالنق!ذلكتعويض

وذلك،تعويضهعلىعملالنقصبهذاأحسللماوهوَ،با!سص

حياته.مناحىإحدىفىالتفوقإلىبالسعى

رولف(تومسون)يقول،إليهويدكوآدلربهينادىلماوجميداً

والعقلالعاطفةإن!:داسليمةشخصيةتبنىسيف"كتابهفى

العقدالصراعهذاعنوتنشأ.يولدأنمنذالإنسانفىيتصارعان

دافعالنقصوعقدة،حياتهمفىالناستصرفاتتوجهانتىالنفسية

تعطبيالتخقم!منهاومحاولةبهِاالحَسفإدط،الأهدافلتحقييئقوى

بنقَصهالانساب!ي!ييت!لموقدَ،يريدهابهّايجققجيارةطإقةّالإنسان

ؤلكون،نفسهفىثّقتهويفقد،حياتهعلىوينقمالناسعقفيتوارى

نأالجهلوهنالنفسيةبالعقدمرضىكلنا.ويأسأوفشلأألمأحياتةكل

منهاالتخلصبينما،اللحدإلىالمهدمنالحياةرحلةفىبهانضقى

.،الهدفرتحديدبالإرادةميسور

يبدىأو،المجتمعلمصلحةمعادسلوكعنالإقسانيعلنوعندما

شعورهعلىالتغلبينشدلأَنهفذلك،الآخرينمعالاختا،طمننفوراَ

سوءمنحالعلىلأنهموفقةغير..موففةغيربرسائلبالنقص

وشخص،المنشودالهدفإلىالوصولعنيعوقهمماوالملاءمةالتكيف

،بالتفوقإحساسأيعطيه(خياليا!وهمياهدفالنفسهتبيىإنماكهذا

الحقيقى.للإبخازمناسبولاملائمكير-الحقيقةفى-ولكنه

تبعاًرأيهبحسبتتحدذللإنسانِالروحيةالحياةَإنّ-":رآدلويقول

البيئةمعللتوافقبحاجتةوالمرتبطة،تحقيقهاالفرديستهدفالتىللغاية

TA
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إعأنوبمثابةالبشرىالعق!!يتصورأنلايمكنفهوولذا.بهتحيطالتهى

ثءمعتكل!دمجمرعاتبمثابةنجل،فحسبانكهربيهانجموعاتمن

إلىوتسعى،واحدةعلةعنلْعددهارغمتصدرالتىالمتحركةالفافت

كعدفوجودنتمعررإنيمكنفإنناؤبالتالى،مشتركهدفتحقيق

هذهتصرسهاالتبئالنشا!صنوفكلنحرهيتجهالروحية3للحبا

.)1(لاالحياهّا

*e*

ميؤاتهاتكنمهما،كنظرية،الفردىالنفسعلم!خاصيةإن

ألإنسانأهدافبالطآددريوُكدهاالتىالحقيقةعلىتاقومفهى،وعيوبها

وإشباعالمهنيرالنجا،الاجتماعىألتكيفهىومش!لاتهالكبرى

تحَدددالحياديْىالأنتعمايىْامسلبربوأد!وروحياوعاطفياجسمياالحب

.افيهدافهذهاثباعبهإيحاولالتىالطرق

المجالنجىنفرذهلهتأثيرىكمذهبالعلمبهذاالاعترافتمولقد

.التربو!

آدلر4حياةصْكتبلثلاثة

صدرت،قيمةكتبثلاثةآدلرألفويدحياةعنكتبمِاأهممن

الدراساتهقالثلاثةالكتبهذهرتعتبر،عاماًأربعينمنذإبخلترافى

حقالجديرةوإنها.الكبيراالعالمهذاوأعمالحياةعنوالمحايدةالجادة

..الواعيةوالدراسةالمتأنيةبالقراءة

ءتنقلأ-75ص،عبي!رءرفللدكترر،السلركوأصرارانروحىالنكرين9كتابعن(1)
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وأخرج،عليهابالاطلاعأسعدأنتعالىاللةمنتوفيقاًوكان

متعةمنالكتبهذهتحتويهلماونظرأ.وافرةالمعلوماتمنبحصيلةمنها

عارضاً،الكريملقارئىألخصهاأنرأشا،معأوالعقلللروحوفائدة

:الإمكانقدرعلىموجزأسريعأعرضاً،حدةعلىكتابكل

الرجل:آدلرألفريد)بعنوانكتاب،وأهمهاالمؤلفاتهذهأول

.و.س!مؤسسةبنشرهقامت،رجلرأوهيرتا!يمليفلموأعماله

939111Alfredعام!دانييل Adler: The Man and his Work"

"1،البشرىالتوافقسوءتوجيه"رعنوإنهالثانىال!صتالبمت Guiding

رتأتى،0491كامفى)فابر(مؤسسةنضرتهلا،دول*+34،أ،فىةالاأا!

الدكتورابنةأل!سسندرا"الدكتررةهىالمؤلفةأنمنالكتابهذاأهمية

."آدلرألفريد

الحرية!رسول:آدنرألفريدلاكتابفهوالثالثالكتابأما

11Alfred Adler: Apostle of Freedom"بوتومفيليسالآنسةتأليف.

@Faber)مؤسسةبنشرهوقامت Faber))4691عاملى.
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4اكل!ولالكتاب

اضاسرا!انأا"93عاممنسبتمب!سشهرممتاصثلثإاعيرااشبل

وهو.)1("إدفرديت"مذهبأشداالنردانية"بفلسمفةيزمنودت،يزالون

إسذىا"نإذ.صوسرءالم!الواقعفىركيضشىءعنوضهـيف!اطيفتعبير

مناسكلمهافىمابكلالصرفالأنانيةهىفعلأوالشعوص!الأممفارسه

معنى.

لامدمرةحوبنارإشعالنىسبباًتكودطأنيم!حشكلمةإنها

المستقبلفىرؤيتهإلىنهفوعالممعالمإثرهاعدىتندثر.تذرولاتبقى

.بالخيراتزاخراًزاهراً

تستثير،بالنشاطمفعمةدافعةقوةرالمجتمعالأسرةحياةشتستحث

الأمنيرىحينماللنضالمتأهباًيهبرتجعله/بأسرهالبشرىالقطهـيم

لمحالأنعامالموتإلىيساقونوالناس،انعدمقدالشعبىامةبينالمششرك

ينظرولط.وهم

الرجل:آدصرألفريد"كتابظهرالحا!ممةااللحقةهذهفى

قدأورباأدنلرفلسفةدفتيةبينيطوى،أورجلرهيرتادبقلم"وعمله

الؤطلينالمعلمبتاتبع!اكما،ألعينينمقمضةومىذاكحيناتبعتها

-!1939،العالميةالحربلَلكوقوعدرنلحالت،قبلمنالمضللين

4591).

ومعحبتةفىيمارسكانآدلرأنإلىايةالبافىالمؤلفةتشير

أخلاقيا--تكونأنيجبأوهىالفردمصالحبأنيقولمذهب:indiuidualismالفردية(1)

معينين.أفرادأونردعلىدائمايقعإنماالخلقىاللركأئررأن.اعتباركلفرق
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يلقيهاكانالتىومحاضراتهعظاتهفىإليهولِدعوبهلمشركانمانفسه

3791سنةحتى2691عاممنذ،والجامعاتالكلياتفىبانتفام

فىمحاضرةيلقىوهوAberdeeولأبردينمدينةفىفجأةماتحين

جامعتها.

هو:للكتابعنوانأعليهااقترحقدكانآدلرأنإلىأيضاوتشير

توضيحيةبأمثلةأمدَهاكما،،الفردىالنفسعلمخركةقائدلا

.الكتاببهازوًدتعديدةقيمةومعلومات

مذهببتأسيسآدلرقام،وتكديسهاالنظرياتتحميعمنوبدلألا

تنطوىبماالناسمنالأخياروزمالة،الطيبةالعشرةعنعلمياًمدعم

علىحياتهيعيشنفسههوكانوقد.ومودةعطفمنقلوبهمعل!ه

المعاملة.وحسنالخلقدماثهمنالحياةتكرنماأحسن

حسنأقبولأيلقىأنمناًفضلولاأكثريتمنىآدلريكنولم

ولقد.،للجميعصدوقكصديقإليهيُنظردا،المقبلةالأجياللدى

علىجميعاًتكونواأنأتمنى!:بقولهمرةذاتمحاضراتهإحدىختم

النظريلفتكانأنهغير.،الخلأقالمبدعبالنقصالشعورمنحال

ويجب،استعمالهايساءماكثيرأ،النفسيةالعقدة9عبارةأنإلىدائماً

لأن،والضعو-ربالنقص.آلنقصعمدبينالتمييزإلىالانتباهيوجهأن

بل!!اًمرهوإنماالأخيرفالتعبير.واحدأشيئأليساالتعبىسان

للتقدمويدفعهالكائنيستثيرالذىالحافزأوالمنبهبهويقصد،نافعأمر

صامية.غاياتإلىوالبلوغالتفوقأى،اورثانحر

صص

..فهمهاشىصعوبةوأكثرعمقاًأكثرفهىالنقصعقدةأما
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بطريقتهالمصطلحهذامعنىآدلرويحدد.خطرعلىتنطوىأنهاكما

حلعلىالقدرةعدمأوالقصورأوالعجزهو!:بأنهالواضحةالمعتادة

."الحياةمشكلات

الحياةفىحظهمسوءمنويتذمررنيشكرنالناسمنكثيرثمة

علىمغلوبينيكونواأنعليهممقدَرأنهويعتقدون،ولادتهممنذ

..الوراثةلقوانينطبقا،حياتهمطولبالفشلعليهممحكوم،أمرهم

لهاليسالنفسيةالصحةفإن،اًمرمنيكنمهما،الراقعوفى

مراكزنافىأو،الحياةفىمكاننافىوضعتناالتىبالظروفالبتةعلاقة

وأبالسماتعلاقةأيةلهاوليس!،العائلةفىوجودنافىأو،العملفى

إلىجميعاًترجعولكنها،واًسلافناأجدادنامنإليناانتقلتالتىالقوى

.إن!..واًهميتها،ودلالتها،العواملتلكلمعنىنحن،ترجمتنا"

الفرديضافيهاالتىهىالمعانىوإنما،أمرأتحسمولاتقررلاالحقائق

.،الحقائىَتلكعلى

طفولتهمنذالكبيرالنفسانىالعالمحياةمراحلأثرالمؤلفةوتاتتفى

فى3مرمنأكثرللموتآدلرتعرضكيفللقارىءوتبين،المبكرة

،البلعومفى!بتقلصبالكساحطفرلتهفىأصيبفقد،حياتهبواكير

فىمرتينالسياراتودهمته،رئوىبالتهابأصيبالرابعةسنوفى

الطب.دراسةإلىرغبتهاتجهتالحينذلكومنذ..فييناشرارع

البشرية.روادأعظممنواحدأيكونأنعلىذلككلواستحثه

.العضوىتقصهعلىللتغلبكفاحهكذلكالمؤلفةوتصف

غروولا.الصددتىتحرىفىرمباشر!هـيحأسلوبأورجلروللسيدة
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..وتقديرحبكللهتكنَالذىبأستاذهاتقتدىبذلكفإب!ا

وأى،الفردىالنفسعلمقضاياتجاهشكعندهشخصأىإن

لايمكن،الأطفالتربيةفىأمينايكونأنالأولىالدرجةفىيهمهفرد

ليس،القيم،الطريفالكتابهذاإلىالرجوعمنأفضليجدأن

فىالصيتذائععقلىطبيبوممارساتأفكارجميعيتضمنلأنهفقط

علممؤسسأنعلىالقاصعالدليليقيملأنهولكن،حياتهخلال

مزاولةعلىدؤوباً،مرضيةراضيةعيضةحياتةعاشالفردىالنفصر

عمليا.يطبقهاكانالتىومعتقداتهوآرائهأفكاره

الثائي4الكتاب

الدكتورابنةألكسندراالدكتورةبتأليفهقامتالذىالكتابوهذا

نهجعلىفيهسارتفقد،الفردىالنفسعلممؤسرآدلرألفريد

.الفردىالنفسلعلموالواضحةالعريضةبالنظرياتملتزمة،والدها

على-الخصوصوجهعلى-المؤلفةتركزأنالطبيعىمنوكان

إنماالشخصسماتلأنذلك.القيمالمؤلفهذافىالطفلحياة

سنواتالعشيرفى-الفردىالنفسعلمبحسب-ملامحهاتتحدد

فيهصبتخاصأسلوبلهفردكلولأن؟الفردحياةمنالأولى

النفسية،وخبراته،العضريةلحالاتهنتيجةطفولتهسنواتفىشخصيته

الاجتماعية.رعلاقاته

،للسلوكنموذجاً"تدريجيأوبجهدينشىءالطفلفإنهناومن

،العامالهدفأجلمنفيهاوالعملالحياةأمورفىللنظروسيلةيتخذه

.البقاءإلىالنزوعوهو
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أبوهافعلكما-الحديثفىألكسندراالدكتورةأفاضتولقد

الثانىأوالأولالطفل)الأسرةفىالطفلوضعأهميةعن-لّبلمن

والتجارب،الوالدينرتصرفات،الطبعجهةمن،(يليهمامنأو

وكمِف،جسميةعاهاتأوماديةمعوقاتوأى،المدرسةفىالمبكرة

.،السلوكنموذجلاتشكيلفىدورهاالأمورهذهتؤدى

أنهاغير،الطفولةعلىدائماًتركزالمؤلفةأنمنبالرغمولكن

.والذاكرة،والأحلام،والجريمة،المراهقهّعنكاملةفصولأأفردت

نقتطف،المعبرةالرائعةبالعباراتزاخرذلككدافيمارالكتاب

لِلى:مامنها

الذىالسببعنونستقصىنبحثأنجدأوالمفيدالممتعق5لا

فقدإذافعلاًسيختفىأنهربهيف،العصابىالعرضاختفاءإلىيؤدى

.،المريفىعندأهميتهالعَرَض

الشخصتشعرنفسيةعقدةقيامإلى)1(التوافقسوءيزدى"

عملالنقمىبهذانفسهفىأخم!كلماوالشخص.والدونيةبالنقص

.!حياتهمناحىإحدىفىالتفوقإلىبالسعىوذلك،تعويضهعلى

وأ،جسمانىنقصأوعاهةمنيأتىقدبالدرنيةالشعررإن"

عائليا،أوأواجتماعيا،اقتصادياكانسواءإضافىعبءأىعنيصدر

سيرهاوخطالشخصيةخطوطترسمبالدونيةالشعورهذاأساسوعلى

فليس.فيهمبالغاًأومعتدلأتعويفماًتعويضهأوالنقصهذالإخفاء

يكرنالذىالفعلردبل،الشخصيةيلوّنالذىهوذاتهفىا(ضقص

مجنمعه.معوتكيفهالضانسجامعدمهو:المراءمةعدماًر،الترافقسوء)1(
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.،الإنساننفسفىالنقصلهذا

الأمورمنليسبالنقصالشعورأرالنفسيةبالعقدالإصابةإنلا

تعمل،بأنلهانسمحوكيف،إليهاتنظركيفهوالمهمبل،الهامة

وأرلى،وبرامجنالأهدافناونخضعها،فيهانحننتحكمبأنوذلك

تحليلأو،أنفسنابتحليلسواء،سببهامعرفةهوفيهاالتحكموسائل

.أالمنسيةذكرياتناعنناشئةالعقدةكانتإن،أحلامنا

تقعوالتىعددهايحصىلاالئىوالأحداثالحوادثبينمن"

بالحالمتتعلقالتىحداثالاًتلكمنالحلميتركب،سابقيومفى

اختيارهتحدلِدوفى،قرارهاتخاذفىأهميةذاتأنهالهوتبدو،فعلأ

.،الحياةفىالتاليةللقرارات

نماذجحدودضمنمحصورالنفسىالعلاجمننوعأىلا

الأشخاصعلىتطبيقهلايمكنالنفسىالعلاجوهذا،الناسمنمعينة

."تقاليدأوبعاداتيهتمونولابدينيؤمنونلاالذين،اللادينيين

الثالث4الكتاب

النفس؟علمساعدكهل

وأصدقائك،،عائلتكوفهم،نفسكفهمعلىقادرأجعلكهل

به؟تلمَأنبدود!تتمأدطمعهاي!ستحيلبطريقة

مصاعبمنيواجهكوما،مشكلانكحلفىمرثدكهوهل

؟الحياة

الذىفهو،آدلرلفريدلاًبالفضلمدينفأنتذلككانإذا
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النضعلمأخرجالذىوهو..نفسكلتعرفبيدكيأخذأناستطاع

..جميعاًالناسبيرتفىليدخلالاستشارةغرفةمن

الإنسانيةالمعرفةفى،الصيتذائع،العظيمالرجلهذاقصةإن

النقصلعقدةالشرعىالأب"بحقعليهيطلقوالذى،البشريةرالسعادة

رسرل:آدلرألفريدأ:كتابهافىبوتومنيليسالآنسةلناروتهاقد-إ

.الكتابتأليفمنالمؤلفةغرص!يبينبفهرسمزودوهو،الحرية

نفسانيةوباحثة،الصيتذائعةروأ"ليةكاتبةبوتومفيليسوالآنسة

أماسعلىالكتابهذاتأليفوقام،عالميةوشهرةمرموقةمكانةذات

وطيددصداقةوبينهبشِهاكانفقد،آدلربالدكتورالشخصيةمعرفتها

وكلجهدهاكلالحياةهذهتأريخفىاستجمعتوقد،وحمحمة

بخحتأنهابحقتقررأنواستطاعت*روحهاوخفةوبراعتهامهارتها

.العادىغيرالقيمالمجلدهذاهىالنتيجةوكانت.موضوعهافىتماما

بوتومالآنسةتكتبأنهىيتمناهاكانالتىْآدنررغبةوكانت

الواقعيةالإنسانيةالقصصمنعديدعلىيحتوىوالكتاب.حياتهسيرة

كانتباَدلرالخاصةالمميزاتمنكثيرأَالقارىءمنهايستشفالتى

حسنة.وموعظةنافعأدرساَالناسمنكثيرعندتعتبر

***

منطفولتهافىتعانى،ألكسندراالدكتورةآدلرالثانيةإبنةكانت

إلىالمدرسةمنعادتعندمايومذاتوفى،الحسابمادةفىصعوبة

غبيةإنىتقولمعلمتىإندا:مكتئبةحزشِةوهىلأبيهاقالتالبيت

لم.أبداًفهمهعلىأقدرولنالحسابفى
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ما؟مذرستكلكقالتهماكلصذقتوهل09رآدلفسألها

.!؟تقولفيماحقعلىأنهاتضنيناحمك-الذى

م!ءتصاًلحمش!رااتجا،ال!سؤالكأ!غثرإث!لىد:مجزشإلاَن!مى4تقوق

مصدمَة،قضيةذلكبعدهشخصأىركطتثّب!!ش!ع!نمإنث!اتقو!فهى

وأصبح!؟آخرينبأناسيختصبماأو،شخصئاًبهـايتضت!فيماسواء

.!عاليةلفرجةال!ابما"ةفىنابغة-أسحيقاذاطمامنذ-

الخصصةالعامةعيإداتهإحدىفىصغيربطفلآدلرإلىجىء

كانأنهإذ،ألمدرسف"يأسمصدر9الطفل!ذاوكان.للأطفال

الفصل.نظاموإفسادوتهريجهسلركهبسوءفىاؤمأإليهالانتباهيلفت

ىألهيقللم،وشحابببشاشةالطفلىآد!رصافحاًنوبعد)

نهضعليهمركزتينكانتاالطفلعينىأنرأىعندساولكن،شىء

ثم.يستطيعماأعلىإلىمشوئباًأصابعهرؤوسعلىشديدببطءواقفاً

..ببطءالعاديةوقفتهإلىثانيةمحاد

منأكبرنفسىأجعلإننى):بقولهإحركةاه!،5آدلرفسمرلا

كلمنقليلاًأكبرنفسكتجعلأنتريدأيحضازنت،حقيقتى

تفعلهاأنيمكنأخرىوسائلهنا!ولكن..؟كذلكأليس،الآخرين

!أ.فصلكنظامإفسادغير

ذا!كبعدبدأفاقدالصبىأما.ذلكمنأكثرشيئاًآدلريقلولملأ

تقفأنالمعلمةعلىكانفقطاللحظةتلكومنذ،كبهلوانيتصرف

ولم،والارتباكالخجلمنالصبىوجهفيحمر،أصابعهاأطرافعلى

سببها)كانالتىالفوضىمنالأولىسيرتهذلكبعدالفصليعد
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.(1)!(الإظهارية

يحبهمولا،آدلرمنأكثرالأطفاليفهمأنأبدألأحدكانما

وعندما..الحبويبادلونه،الفهمفىلهيستجيبونوكانوا،منهأكثر

)ولأ"30+،ع!دا؟مأ"اطصأاول!؟134،فيينافىللأطفالبيركيهمسشتفىزار

تصدقلاخارقةقدرةعندهرآدلأنالمسستشفىعلىالقائموناكتشفلا

إجراءفىالمرعيةالعاداتمنأصبحلقدحتى،الأطفالتهدئةفى

عمليةأيةليباشرآدلرالدكتوراستدعاءبالمستشفىالجراحيةالعمليات

لا.مؤلمةجراحية

***

فىوالنساءالرجالمنالحصريفوقوافرأعددأآدلرساعدولقد

تمنفىتخس!أنه،ولهحثعأس!34")2(صراعاتهم)حل

-f)191الأولىالعالميةالحربخلالففى،بهخاصةصراعات

الخدمةفىيؤديهاكانالتىالشاقةالمهامإحدىكانت،(1891

ثانيةعودتهميقررأنيمكنالذينا!لظللضمافحممه"العسكرية

منتنتابهوكانث،جداَتزعجهالمسئوليةهذهوكانت،خنادقهمإلى

مضجعه.عليهتقضالتىالهواجسجرائها

اًنظارنلفتبطريقةال!لوثإلىأومقدراتهإظهارإلىالمرءنزعة:exhilitionismالإظهارية()1

إليه.الناس

ماوجهمنللاَخرمضادأحدهمابعملينللقيامدوافعإزاءنفمهالإن!انيجدحينما:الصراع)2(

إماكعملالتىالعراملبينالمتبادلالتفاعلنتيجةهرفالصراع،صراعحالةفىإنهكهفيقال

فىئا"%لأتكونولا،الإنسانحياةفىطبيعيةعراملإنها،الترإفقعدمأوالترافقلإيجاد

متالرفأ.التوافقعدمفيهايكرنالتىأرالمل!الحالات
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4بوتومللانمممةلرآورلقا

حياتى،بقيةجميعأعنىالأحلامتوقفتالحينذلكومنذ..لا

استيقاظىبمجرداًنسىاًنالوقتذدكمنذنفسىعلمت،بالأحرىأو

كنتأنىرأيتفلقد،كانتمهماشاهدتهاأحلامأيةالنوممن

سراحهميُطلقأنللضباطبالسماح،أحلامىفىنفسىخداعأحاول

فىسراحهمإطلاقأحاولأزالولا،أحرارأرينطلقواالخدمةمن

منبهأقوماًنعلىكانماذابعدئذعرفتأنىغيو،يقظتىساعات

.،واجب

الزواجكانلقد.الخاصةحياتهفىصراعأيضاهناكوكان

وجهاتفىاختلافثمةكانولكن..لهبالنسبةعظيمهّسعادهّمصدر

الرو!ميةوزوجتهنمساوىطبسِببينوالمزاج،والثقافة،والترجيه،النظر

الآخرعنأحدهماافترقوقد.المتاعبخلىَإلىيضطرهماكانمما،

والفشِةالفينةبينوتباعدإعراضأيضاهناككانكما،الزمنمنفترة

كلوقبل،الطرفينكلامنوالتسامحالأناةوطولالحكمةولكن،

..النهايةفىالغلبةلهذلككلكان-الحقيقىحبهماجميعاَ-ذلك

الآخرعلىمنهماكلواجباتكانتفقد".الانسجاميكونثمومن

إحداهمااتبمتينمرالقويتانالروحانماتانوظلت.رائعنحوعلىتتم

.،بينهماالموتفرَقحتىبافيخرى

***

جميعبتوجيهقام!آدلرأنالقيمكتابهافىبوتومالآنسةوتعلن

اًنالفردعلىتحتموالتى،الأداءواجبةالمهمةشطرومرضاهأصدقائه
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.!نفسهعلىمعتمداً،الذاتىبالاستقلاليتمتع،الإرادةحريكرن

أخذففد،عملهفىآدلريباشرهكانالذىالواصاهووهذا

الإنسانية،الأخوةمنالأسمىالفرضبتعزلِزالعنايةأمرعاتقهعلى

.الإنسانلأخيهالإنسانوحب

،الظاهرىالتناقضيحبكانآدلرألفريدداإنالمؤلفةوتقول

الفرديرىأنريمكن.لمالظاهريةالتناقضاتعلىقائمةحياتهوكانت

يذكرأنيمكنكما،تعاليمهعلىمنعكساًالأمرهذايكونكيف

بالنقص،اللاشعورىرالإحساس،التفوقأجلمنالشعورىانكفاح

،والنشاطبالقوةمليئة،فغالةديناميةرحدةيكوَنالذىالشعورذلك

.البيانهذاصدقيحققكيماسيكولوجيتهفى

لظروفوكان،حريتهومقيدة،كذلكماديأمعوقاَآدلروكان

)1(دااللمة"اًو،الكوكبة!عننظريتهتكوينفىكبيرأثرطفولته

Constellationنإ):التأثربهذايعترفنفسهآدلروكان.العائلية

بالإضافة،عليهأتغلبلكىبشدةقاومتهالذىالمبكرالعضوىالنقص

قوَضسا،الأسرةمحيصفىجرتاًحداثببعضمبكرةعلاقةإلى

قوىدافعثمةوكان.الحياةتجاهمودفىوغمِرت،النفسىبنائىأركان

لىيمدوكانالذى(31ص)كبرالاًأخىخلفالتلكؤبعدمعلىيلحَ

ماعلىاعتادواالذينأولئكأما،عنىبعيدأأعلىإلىيحلقمثاليا

،الفردىالنفسعلموهو،كلهعمرىاستغرقعملمنبهقمت

طفولتىحقائقبينالمرجودةوالمطابقةالانسجامبوضوحيرونفسولف

.الأصىالمجتمعنىالأنرادمنومنا"لقةمنماسكةمجموعةهى1()
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العضوىالنقصعندراساتىفىعنهاعبَرتالتىرالآراءالرؤىوبين

n inferiority2-4"ثة.

،(جاركأحبب)لمبدأالعملىالوجوديحقرقأن"آدلرأرادولما

رملانهمنشديدةبمعارضةهذهرغبتةقوبلت،(أخوةكلهمالناس)

تفانيهمنوبالرغم،رعلماثقافةتقتضىبمهنةوالمشتغلين،المحترفين

رلكنه،أصدقاؤهعنهتخلىفقدالشعبلعامةالخدمةلروحوإخلاصه

منيته.وافتهحتى،وبشاشةوعزمبحزمالجهدمواصلةعلىصمم

وأخاطئةفكرةتصحيحهو،كذلكنافعاًغرضاٌيخدمرالكتاب

بعلمالخاصةالجامعيةالكتبفىأحياناَعليهمانقعلنتينفكرتمن

منفصلوفى..لفرويدتلميذأكانآدلرأنهىالأولىالفكرة.النفصر

والسبب،المرضىالنفمرعالمىبينوشائقةممتعةلمقارنةأفردالكتاب

نأمؤكدةالمؤلفةتقول،معأالانسجامفىيفلحالمجعلهماالذى

لدائرتهللانضمامبهمرحباَآدلردعاقدكانفرولدإلىيرجعذلك

اصدرجة.افىلهمساليكنظير

أملهمسيخيبأيضاالآدلرينرربماالفرويدينفإن،يكنومهما

فرويدمنوالشهرةالمجدإكليلانتزاعإلىتميلالمؤلفةيجدونعندما

المؤلفة.تؤخذاًنيمكنماالسيرةفىكانفإذا..آدلررأسعلىووضعه

كانفلقد،إليهاانزلقتالتىالوححِدةالزلةهذهغيرثمةفليسعليه

مساندةأومساعدةبدونوحدهلّدميهعلىيقفأنآدلراستالاعةفى

منافسيه.أومناظريهمنأحد

الطبيعةلفهمآدلرقذمهالذىالإسهامقيمةإنالقولخلاصة

?i
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لمذهبآدلرتفسيرإن)هو،بوتومالآنسةتقولكما،البشرية

Commanالعامحساسالاٍ - sense Method،يمكنماأكثرقذمقد

بهيتقدمولكى.لنجميعميسورأشيئأالنفسعلممنليجعلتقديمه

مفردعاصلاًىمنأكثررعملياٌتط!بيقياًعلماَيكونحتىأمامإلى

.،آخر

رقفلوآدلرأنعلىصيوافقوننىبوتومالآنسةقراءأنوأعتقد

صائبةبصورةلمالعامالإحساس)أرضعلىراسختينثابتتينبقدمين

كانتالتىالاعتراضاتتلكوبنجاحالحالفىلتفادى،وحصيفة

ismiPansexua"'،الشاملةاالجنسيةعلىقوةمذهبةزادوربما،قيبهه

يوبخ.بهااختصالتىMysticismوالصوفية،بفرويدالخاصة

صفخاتهتزخر،والحيويةبالحياةمفعماًبالحقالكتابولقدكان

الراشدينمنآدلربمرضىصلةلهاالتىوالملحالنوادرمنوافربعدد

آدلر،يروي!اكانالتىالفكاهاتمنوكثير،السواءعلىرالأطفال

..المحياوطلاقةالدعابةبروخمعروفاًكانأنهإذ.عنهتروىكانتوالتى

الحكمةعلىتنطوىالتىآدلرأقرالمنقليلغيرعددأتضمنأنهكما

نوردأنبنايجمل،الحسنةوالموعظة،المفيدةوالمعلومات،البارعة

يلى:فيمامنهابفضأ

المرضأما.(صبيعيةعملياتهماالجسمفىوالصحةالمرضإنلا

.،النفسصحةفهىالشجاعةوأما،بعينهالجبنفهوالنفسفى

نقضىأنمندائماأسهلالفردمبادىءأجلمنالقتالإن"

أكلبنفحيرفىللجنىدهاتحامهالنافىعلمفىمذهبهعلىفرويدأضدادأطلقهالذىالوصف(1)
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.،المبادىءتلكوفقالحياة

تغيَرأنيمكنكولكن،الحقائقتغئرأنتستطيعلاإنت"

لم.بهاواهتمامكاليهانظرتكفىطريقتك

اهتمامككلأوليتإذا،بكالخاصعملكتجيدلنإنك"

.،الآخرينعملإلىبالنظر

الشىءعنتسألنى":عنهيرحلأنتبلمرضاهلأحدوقال

أقولأنيمكنى.؟أخرىمرةنلتفىحتىلتتذكرهلكأهميةالأكثر

نأعليكولكن،كثيرأتعطىأنقستطيعلاإنك.(!إعط!:لك

ذلكفىيكونفلنوبذلتأعطيتوسهما!العطاءفىوتبذلتعطى

لما.الكفاية

ضلالعلىكانممنأفضلهوصنالناسبينهناكهللا

آثاممناقترفماعلىالنادمتربةفتابمذنباًكانوممن،فاهتدى

.،؟وذنوب

***

رأ"يعكتاب،برتومالآنسةبتأليفهقامتالذىالكتابهذاإن

فىالميزةبصفةاتسمالذىالطريقمنتصفيعكسى،للنظرولافت

صيغةفىمفرغ،مبسطتوكيدىبأسلربنفسهعنويعبر،الموضوع

لتبادلقراءتهأثناءفىالمجاللناويفسح،العادىالقارىءيفهمهابسيطة

أعطانالقد..والتقديرللحبأهلاَكانعظيمرجلمعوالمودةالألفة

وفوق،جديدةللحياةونظرة،جديدأوفهماً،جدلدأإيمانأبالفعل

.جديدةشجاعةفينا!ا،جميعاًذلك
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فىالضعفمواطنكلواختبرعرفرجلقصةهىوهذه

ضيقهم،فىوساعدهم،حالاتهمقربعنولمس.وأخدانهزملائه

.بأحبرهوأحبهم
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يونججوستافكاول

التحليليالنفسعلمهؤسس

Karlيوبخ-جومشافكارلولد Yungإحدىكانتونولايةفى

قياًبوهو!ن.م1875عاممنيوليو26يومفىسمويسراأقاليما

منهاوحصل(جامعة!،نرصاالطبفىراسةأتم،بروتستانياً

يثس.!!ىءش!الطبفىالنهائيةالإجازةعلى
ور!ر!ىياىكا!سوو

فىفرويدكلنهجباسمحلأمم0091عاممنذالعمليةحياتهبل!ا

فىعملهبجانببسويسرازيوهـيخفىالنفمسيةعيادتهفىالنفسىالتحليل

صبعيافىةوفى،العقليةبالحالاتالخاصائحكومىالمستشفى

زيوريخ.بجامعةاصعقليةاالأمراض

والتخصصالطبيةالدراساتبينيجمعم9091عامحشوفى

وإلعقلية.النفسيةالحالاتعلاجفى

منسلسلةبإلقاءيوبخقام1391-5091السنيم!خلالوفى

وبناء،زيوريخنىالنفسىرالطبالعقليةالأمراضعلمفىالمحاضرات

فى،النفسيينالمعالجينلمدرسةمؤتمرأولانعقدمنهدعوةلىع

بالنمسا.سالزبورج

051عامىف Iبييريدعلىوتتلمذ،باريمرفىالعلمتلقى

Pierre)1(جانيه Yanet.

العواملنأنبرأكد،عفلبةأمراضاصيبرفرنىنفىعالم،4791-)9185ج!انبةير)1(

من.البيًةونعديلالإيحاءطريقعنالعلاجأسلوبوضوَر،النفىالمرضفىالعرريةالنفية

.،الهتيرياأعراضأهم5:مؤلفاتهأهم
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،الأعماقبسيكولوجيةشديدأيوبخاهتمامكانالحينذلكوفى

Depth)1(الأغوارنفسعلمأو Psychologyعنالاهتمامهذانشأوقد

عنوترصل،Somnambism)2(السرنمةحالاتلإحدىملاحظته

سابقاًشعورأكانتاللاشعوريةالشخصيةأنإلىالحالةهذهدراسةطريق

المريض.لمستقبل(سابقاًتوقعاًأو)

11)3(لمالمبكرالخبلسيكولوجية)كتابهولهمؤلفأولركان

011The Psychology of Demenyia Praecox.

،1391عامحتىمعاًوتعاونابفرويديو!إلتقىا6،9عاموفى

فىا)نفسىللتحليلاصدوليةاالجمعمةأسسالسنينهذهخلالوفى

ربلوليرفرويدزميليهمعبالاشتراكنشرسما،لهارئيساًوكانزيوريخ

Bleulerالتحليلىالنفسلعلمالسنوىالكتابمنمجلداتخمسة

Year Book for Psycho - analysis

اسلاشعور،اسمكولوجيةأكتابهطبعأثناءرفى،1291عاموفى

The Psychology of the Uneonsciousعنانفصالهيوبخاًعلن

التعاونوبدأ،النفسىالتحليلفىمذهبهعلىموافقتهرعدمفرويد

الفكرفىجديدةمدرسةتكوينفىMaeder!مايدر!مع

فىيوبخلمذهبالبدايةكانتهناومن،زيوريخمدينةفىالسيكولوجى

تبحثالتىأى،الئعورمنأعمقنفيةمتوياتفىنبحثالتىالنف!يةللمذابوصف(1)

.اللاسْعررفى

(T)المريضفيهاييرمرضيةحالة،إدراكابحضمعالنرمخلالفىاليرأو،النرمىالجرلان

نائم.وهرربنجول

والأضياءبالناسالاهتمامبفمّدانويتميز،المراهقةعهدأواخرفىعادةيثأالجنرنمنضرب31(

.منحرفكريبوبلرك
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،العقدةنفسعلم،البعضلِسميهكماأوالتحليلىالنفسعلم

اللبيدوأن؟الإنسانلسملوكوالثقافيةالاجتماعيةبالأبعادمؤكداًاهتمامه

غيرعامةلطاقةضخمأمستودعاًثمةرأن؟جنسيةلاأوليةوطاقة

اللاشعوروراءوأن،حياتهفىللإنسانالدافعةالقوىمنهاتنبثىَمتمايزة

افعاوفقامهاللعمليا!هميهالتىعمعاينقسمضأكللكمنهماكمداتأرفرلعةلد!،األحمانطرائى

البساطى.للسحصطلمطي!همادوالى.جمعىءسعورلاالمردى

إرادة)إلىبالإضافة،والبديهة،والإحساس،رالوجدان،التفكبى

الجنسيةفرويدتعليلاتذاتهالوقتفىرافضاً،الجنسيةوالغريزة

.للعصاب

النفس!لعلمأستاذأَيوبخعئن4191عامحتى3391عامومن

زيوريخ.فىالاتحاديةالتطبيقيةالعلومجامعةفى

الطبىالنفمرلعلمأستاذاعين4591عامإلى4491عامرمن

باسيل.جامعةفى

،المحاضراتلإلقاءمتعددةبلادفىعديدةبرحلاتيوبخقامولقد

علىتستحتهأنيمكنالتى،المبدعة،الأصيلةالمادةعنوللبحث

العلمية.بحوثهتوليد

جامعتىمنها،جامعاتعدةمنالشرفدرجاتيوبخونال

،بلندنالملكيةا!بلجمعيةشرفيأزميلأواختير.وأكسفوردهارفارد

البحثبجصيةوعضوأ،اطكىالطبىالنفسعلماتحا!فىوعضوأ

.سلمعهدكمدبرعملهيماشركانالحبنذلكومنذ.بلندنالررحى
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والأطباءالنفسيينالأطباءمنكلبتدريبالخاصزيوريخفى.ج

.،العقدةنفسعلم"مفاهيمحسسبالعاديين

الثلاثة4الرواد

لعلمالثلاثةالروادمنالحياةقيدعلىبقىمنآخريوبخكان

وظلت.وآدلرفرويد-بالبم-هماالآخرانوالاثنان.الحديثالنفس

ونموتطورفىصعوبها-رغم-السيكولرجيةوتصوراتهيوبخمفاهيم

.الزمانمنقرننصفعلىيزيدماامتدادعلىمتزايد

كطن-6091عامفىمرةلأولفرويدمعيوبخالتقىوعندما

العقللظواهرفلسفىبجثمنأكثريكونأنيعدولاالنفسعلم

يرىحتىيعيشأنلهقدرأنيوبخحظولحسن،ولكن،الشعورى

مجموعةمنكجزءبهاالاعترافتموقد!شعورلاداكلمةويسمع

مثقف.إنسانكليستخدمهاالتىالمفردات

غيرالظواهربدراسةيعنىحياتهمستهلمنذبدأقديوبخوكان

فيهاووضع،الوساطيةالظواهرأحيانأعليهايطلقالتىتلكأر،المألوفة

استقلالفىالحتميةبدلالتهاواقتنع،الدكتوراهعلىللحصولرسالته

جديدةمدرسةالنفسىللتحلمِلفأ!س!،النفسوخلودالمخعنالوعى

تسمىفرويدمدرسةعنجوانبهامنالعديدفىاستقلت،بذاتهاقائمة

Analitieal،التحليلىالنفسعلممدرسةلا Psychology.

الروحية،والعلومالتصوفبدراسةيوبخاهتمامالبعضواستنكر

العلمية،الأساليبأرالعلممعسَفقةليستسيكواسجيةواعتبروا

التىالمناهجيستخدمإنمابأنهالمفاجىءالهجومهذاعلىيوبخوأجاب

علىتقومالتىتلكمنبد،،العمليةوالتجربةالخبرةعلىتقوم
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فحسب،يشاهدهماوتسجبمابتدإيريقرءإأنه،يِةنظعقليةمبادىء

وأبالعلماستعانةبدونوالتجريبالملاحظةغلىيعتمدبذاطثزهو

التجربة.منمستمدةكلهافالمعرفة،النقريات

،فكرهفىالواضحالتماسكوعدمالاتسالتىبعدميتعلقفيماأما

سيكولوجىنظاملإيجادبعديحنلمالوقتبأنذلكعلىيوبخفججيب

.البشرىالعقا!خبراتويعلليفسر!نيمكنشام!!

الدكتور!صرحكما-الخلافموضوعفىالأمروحقيقة

.Dr،ميللركريشتون Lriehton Miller-فرويدسيكولوجيةأنهى

)1(العلميةالحتميةبلغةتفكرالتىللعقليةالمنبسطالطرازإلىتهدف

المنطوىالطرازإلىتهدفيوبخسيكولوجيةأنحينفى،

المحدودةغيرالاحتمالاتأو،المفلقةالإمكاناتبلغةيفكرالذىللعقل

self)2(الذاتلتحقيق - realizationويهدف..ذاتهإلىالمرءاهتداءأو

بحسب-يحسَونمرضاهجعلإلىللعلاجالعلميةوسائلهمنيوبخ

داخلهم.فىأدلةنوربانعكاكل!-زعمه

ههقبضتهافىالكلتجمعالتىالذاتإدراكأأنيوبخويؤكد

س!هىselfفالذات.كلهالإنساننهالاًالعلاجفىالمطافآخر

ويصف.كلميأ،إئباتهاعلىالقدرةدونلمررهامالها،المسلمات

التىالنفسىوبؤرة،باللّهالإنسانواتصال،المركزيةبالنارالذاتيربخ

.)3(بوضرحاللعّهفيهايتجلى

للمرءسلالةلاعواملنمرةهى..الخ،الاجتماعبةرالتغيراتالمرءأفعالبأنيفولمذب()1

علبها.

ش!سية.إمكاناتأوالكامنةكفاءاتهالمرءتحفيق)2(

(r)دارعن)43صالخرلىوليمللدكرر،العقلىوالطبالنفسعلمدىالختصرةالمرصوعةاعن

http://www.al-maktabeh.com



والقصص،القديمةوالأساطيرالتنجيمبدراسةيوبخاهتموقد

الررحيةوالعلوم،الأفكاروقراءة،والغربالشرقوديانات،الخرافية

،(السمعىوالجلاءالبصرىالجلاء)والاستشفافالتلباثىوبخاصة

عقليةلأفكارمادةيشكل-رأيهفى-هذاوكل.والأحلامرالتصوف

النفسىوالتحليلالنفسعلمتاريخفىونفاذأشمو،العقلياتأكثرمن

العلموراءالعميقةالجذورعنريكشفالإنسانيةالنفسيفسَروإنه،

الفلاسفة،وقضاياالطبيعةمعاملفىشىءمنهايثبتلموإن،والمنطق

لا،الشهادةوعالمالغيبعالمبينالتفاهملغاتمنأخرىلغةفإنها

تكنلملرلتوجدتكنلملأنها،والفكرالخسوإلغاءإلغائهابينفرق

،.والتفكيرالخسعلىالمعروضةالمعانىغيرمعنىعنمعبًرة

والقضيةالعلمىالبحثمحلتحلالخرافةإنقطيوبخيقلول!

والتفكيرالعلمىالبحثإنالقولويعيديقولكانولكنه،المنطقية

إليها،تشيرالتىالبواطنوتفسيرالخرافةبتفسيرجديركلاهماالمنطقى

النفسحقوإنكاروجودهاإنكارمنبالعقلأولىتفسيرهافىالخطأوإن

عنالأضواءقصرتكلما،الظلماتغياهببينالتخبطفىالبشرية

.القرارذلكبلوغ

بعضباقمًرابالمسبقةالأحاسيسمنالعديدبنفسهيوبخواختبر

،(حدوثهاقبلأمهبوفاةحلمإذ)التنبؤيةوالأحلام،الحوادث

كما،الموتىأرراحمعوالسياحة،النومأثناءفىالروحىوالفرح

بطريقةرسائلوتلقى،البصرىالجلاءلْىخاصةاختباراتلهكانت

بسببخطأوفاتهشخَصواعندماالروحىوالطرح،حأالتلباثى)التخاطر

فىرآهممانفسطمنذهولفىبعدهاأسابيعثلاثةلمدةوظ!!،قلبيةنوبة
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.4491سنةأوائافىمرضهفترةخلاليخى،حىا!طرحه

.)1(،قبلمنرؤى9ظاهرةأيضأبنفسهواختبر

وراءظواهربوجودالقارىءيذكرأنيحبإنه)يوبخريقول

Parapsychieروحية Phenomenaأولئكإلأالحقيقيةقيمنهايقدرلا

شضمية،ملاحظةعنبهاالاقتناعفرصةلهمأتيحتالذين

الظواهر9وصف!أيضأعليهاياللقالتىالظراهرنفسهىرهذه

.)3(،المألوفةغير

ماهيتها،عنلاالروحوجودعنليوبخكشفتالظواهروهذه

الباراعلماءأحديزعملمالتى،الدفينةوأسرارها،وجوهرها

جزئياحسمأولو،آخرأرنحوعلىأموهـهاحسمقدأنهسيكرلوجى

الصلبةءالمادةأسرارلبعضبالنسبةالمادىالعلمفعلكما

نظريتهلِرضحأنأرادعندمايوبخكارلبةصرحمابعينههروهذا

4)،التفرد)فى indiuiduation)اتحاديشليوبختقديرفىالتفردوهذا

إليهايرقىأنيمكنروحيةحالةأسمىوهو،باللاشعورالشعور

الذىوهو،الآخرفىأحدهماذوبانعندهيعنىالاتحادوهذا،الإنسان

عنرانه:لهكتابفىبنفهلوبخدونهاالوتائعهذهكل1()

6391"tions11شأ Memories, Adventures, and Refleصخاصبوجهمنهراجع

52لم254-255،521 r،

11ا":وعنرانهجمملهالبحثراجع)2( The Spirit of Psychology

1101:بعنرانمجلدنىيربخبقلم Spirit and Natureصkعنمترجما5591عامفىر

.،الأصلىالمثالأوالنموذخ!)حوليددروجرهز371/444صالألمانيةالمجمرعة

;CT168صأولجزء،السلوكرأصرارالروحىالتكوين"كتابعن.

مشفلا.فردأليكرنالخاصةضضيتهالفردبطرربهاالنىالعملية:التفَرد)4(

?o
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)1(ْالإنسانىالرعىدائرةتوسيعوإلىالمطلوبالروحىالإتزانإلىيؤدى

ىأإندا:عنهاويقولtelepathyالتخاطربظاهرةيوبخسلمولقد

بالفعلالآنقائمةهىكماسيكرلوجىالبارابمادةمعرفةأدنىلهإنسان

أ!"س!اس!لمالتخاطرص!أ،أظواهرأنيعلمسوف،بعنايةتحقيقهاتموكما،

phenomenaالموضرعيةالدراسةوأن،إنكارهايمكنلاوقائععنلَعبر

عمل!اتأنتثبتبأنكفيلةبشأنهاتصتالتىالمسحلعملياتالناقدة

،المكانعنمنهاحانبفىمستقلةكانتلوكماتحدثالإدراك

)2(".لاالزمانعنمنهاجانبوفى

الروحيةاهتماماتهمنيوبخإليهاخلصالتىالهامةالنظرياتومن

،3لأوالنتيج)3(!4ءأوله!ث!س!3السببخارجالتواقتأو.التزامنفىنظريته

لهايبدوالتىاضواتتاصوزبعضعلىالضوءتلقىأنتحاولوهى

فىالمألرفةالماديةالعليةقانونوراءمنتحدثلكنها،خاصتسلسل

الطبيعية.الأحداثتسلسل

***

الكتبإلىالرجوعيمكنهيوبخكارلعنالمزيدفىيرغبولمن

الآتية:

.524و-336و192و264/265صالابقالمرجععن(1)

311ياس!،الررحوديناميكيةتكوين"بعنوانالثامنالجزء.روبخمؤلفاتمجمرعاتعن2()

r11،عأStrueture and Dynamies of The Psyche

London ,9691 P Publishers : Routledge of- Kegan

.Paul
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Betweenا"'6491.غ4/35.لا two Worlds،ا:Nander Fador

Friedaا! Fordham :11 An Lntroduction to Jung's Psychology

11:Jolan Jocobi : " The Psyehology of Jun

عني!حثالحديثالإنسان":الرائعةيوبخمؤلفاتأحدوأيضا

.!نفس!

1"1" Modern Man in Search of a Soul

4د
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الفانيالقهيم

المفهكووواللأيفهكوومف!وه!

الفلأثةالأقطإبعفد

الشعورىالعقلإ

اللاشعوليالعقلإ

ويونجفرويداللاشعورعثد6

الحياةقوةإ

يونجعندالسلاليالعقل6
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الشعوريالعقل

هوبل.البشرىللجنس!فذةعقليةخبراتمجموعةهوالشعور

..للتحليليخضعأنلايمكنأنهكما،الأوليهّالمعطياتمنواحد

معرفةإنهيقالأنيمكن،الشعورعنمحددةفكرةولوضع

معينةبخبراتالفردودريان،الداخلمنالحياةوهو،تختبرهلماالنفسر

بداخله.تقعذاتيةوعملية

منجدأصغيرجزءالشعورأنويوبخوآدلرفرويدمنكلويرى

الشعورالنفس!أنعلماءمنكثيرينأنحينفى،العقليةالحياة

العقلية.الحياةكلهو

محسمابقدربالذاتالنفسىالمضمونبأنهالشعوريوبخويعرف

النشاطهوالشعورإناًيض!اويقول،نفصىالمضمونهذابأنالذات

النفسليسرالشعور،بالذاتالنفسىالمضمونصلةيحققالذى

بعضيكونوقد،جمملهالنفسىتمثلْالمضمونالنفسأنإذكلها،

بالأنامتصلغيرالحالةهذهفىأى،بالذاتمتصلغيرالمضمونهذا

الشاعر.

النفس،لعلمالبحثموضوعهو،فرويدقبل،الشعوروكان

الإدرادظاهرةإلىبالإضافةاللاشعورىالعقلأصبحفرويدعهدومنذ

Extraالحواسطريقغيرعن - sonssry Pereptionًالمعززللبحثموضوعا

النفس.لعلم

إماالسلوك،العصررطرال،النفسوعلماءالفلاسفةفسئرولقد
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بلغة"وإما،(والمعلولالعلة)أىmeehanism)1(دأالآلية"بلغة

(ْالإرادةحرية)أىactiuityادالنشاط

يحكمهحيأكائناكانلوكماالشعورىالسلوكداالآليةداوترى

-تحددهلاكائنأالسلوكيعتبر،النشاطداأنحينفى،عقلىترابط

والمصادفة.الغائيةمنكل-صارمةبصورة

فهى،تصورهاسبقنتيجةأوغايةعلىبداهةتنطوىلاوالآلية

للعقلرؤيةعلىينطوىفهوالنشاطأما،هدفلهاليس،لذلك

.هدفلهكلأشأالعقليةالعملياتويعتبر،معنىرذاتهادفة

التعلمنظريةهو،العقلنشاطرؤيةضدللآليةآخرمظهروثمة

طريقعنالتعلمنظريةضدأكا!أ،أ-ول!4ع!حه+4،والخطأبالمحاولة"

يكونحيث،الحيوانسيكولوجيةتجارب.ففىinsghtداالإستبصار"

فإن،يشتهيهموضوعأو،مثلاًكحريته،شِالهأنيريدماشىءللحيوان

بأنه"الحيوانسلوكتفسيرإلىتميل،والخطأالمحاولة"مدرسة

أختيارإلىأخيرأالأمربهيستقرأنإلى،داحينأوالخطأحيناَالإصابة

.بنجاحالمهمةإبخازإلىبهيفضىالنشاطمنخط

تلحفهى،gestal،الجشطلتمدرسةأو،الاستبمار!مدرصةأما

الفجائىالإدراكويوجههايقودهاإنماالختلفةالمحاولاتأنعلىبإصرار

علىاعتمادبدون،مامعنىأو،دلالةمنالمرقفعليهينطوىلما

يظهرالاستبصاروإن،وال!أالمحاولةمجردعلىولا،السابمَةالخبرة

الحبكرلرجية،والظراهر،(كالحباة)الطبيعيةالعملباتتفسرالنىالنظربةهى:الالية(1)

النائية.العواملفيهانؤئرلاالنىوالكبمياءالفيزباءنرامي!إلىبإرجاعها

&8
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بعدحقيقتهع!!الموقفطبيعةالشخصكيدعندماالتعلهأثناءفئ

مدرسةترىكما،الفاشلةالمحاولاتمن،قصيرةأوطويلة،فترة

لدىالأولالتعلمقانونهوالاستبصارأنinsightschoolالجشطلت

.السواءعلىوالحيوانالإنسان

بمقابلة،أخرىناحيةمن/السلوكهذايبحثأنويمكن

فىاستبصاريو-جههلاالذىفالسلوكالذكاء،ضدالغريزةمصطلح

يوجههالذىالنشاطأما،غريزىسلوكهوإنما،الكلىالموقف

.ذكاءفهواستبصار

ينطوىوماالكلىالى؟دراكضدللآليةأخرىرؤيةئمةتزالوما

التعميم،علىرقدرة،رالمقارنةالملاحظةعلىرقدرةنشاطمنعليه

reflexالانعكاسضدالغريزة:هىالرؤيةرهذه

وجوهثمةأنإذ،الذكاءمعتتغايرالغريزةأنقطعاَالمفهومومن

هىإنماغريزةفكل..بالذكاءالغريزةمقابلةعندصارخةاختلاف

الفردفىيضاد!امالهاغريزةوكل،فسيولوجىنظامعننفسانىتعبير

دقليسأنماذهتكما،الغريزةفىوسالبموجبفثمة،نفسه

.)1(الأثمياءلجميعبالنسبة

يدفعهادفسلوكفهو-المعرفةلمجرد-الغريزىالسلوكأما

وإرضائهاالغرائزإشباعإلىإجمالأيرمىمعينبعملالقيامعلىصاحبه

والقرنية،،بالحدقةترتبطالتى،مثلاً،الطبيعيةوالانعكاسات.

أما،غايةولهاهدفجميعالها،.الخ؟رالازدراد،والركبة

جزء،الأهوانىفؤاداًحمدالدكتررنرجمة،ديورانتول-،الفلفةمناهجاكتابأنظر(1)
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الأساسية،الكائنبحاجاتيتعلقفيماأقلفهدفهاالمشروطةالانعكاسات

.للاشتراطالكلىالوضعفىثانويةهدفيةلهاكانولوحتى

4والمكاق،والزماق،الحركة

،)2(!الجشطلت"التشكيليةمذهبضدالعناصرأا(ومذهب

العناصرومذهب.العقليةالحباةنشاطرؤيةضدللآليةالآخرهومثال

العقلية،العناصربلغةالعقلىالنشا!تصررالتىالنف!سعلممدارسمن

بلغةالعقلىالنشاطفيرى(الجشطلتأالعامالشكلمذه!أما

مجموعمجردمنأكثرهىالتىالكلياتولكنها،Wholesالكليات

للنشاطالختلفةالكليةالمدركاتلِوضحسرفالذىوالمثال،الأجزاء

الحركة.عنالخاصةنظرهماوجهةهوالمدرستانهاتانوتؤيده،العقلئ

اتحادوهى،المكانفىللوضعمتصلتغيرهىإنماوالحركة

الآخر،عنأحدهمافصليمكنولا،معاًوامتزاجهماوالمكانالزمان

ناشئةهىإنماسينمائىفيلمفىالمرئيةفالحركة،النسبيةلنظريةوفقاً

علىالمعروضةالمشاهدفىتتمثلالتىالعجيبةداالظاهرة!عن

الفيلمصورتكونحالماوإدراكهاملاحظتهايمكنوالتىالجمهور،

كليحتوى،بعضمعبعضهامترابطةمتلاحقةمتتابعةاًحداثهوخيوط

.شديدةبسرعةملاحطهيمكنطفيفالحركةفىتغييرعلىمنها

لمماشىءهى،النحوهذاوعلىهكذاتنشأالتىالمرئيةوالحركة

وأمادى)مرضوعأىدراصةيحتمالذىالمذبهو:Elamentarismالعناصرمذهب(1)

الببضة.وعناصرهأصرلهإلىبتحليله(العقليةكالظواهرمعنرى

لهاكلبةوحداتالنفحبةالقراهرأتإلىتذب(اصكلااًوالصيغةأ،)الج!ئطلتنظرية)1(
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ولتحلي!.الأصلىالفنىالأثرعناصرصتكجزءأِالجمهاعلىيعرص

،االظأهرةداْعننتغاصْىأنعفينايتعين!لعنأصممِ!غةالحرحمة"

نظريةبحسب،لذللثفهى.الكلعنبمعزلتظلأنيمكنلاالتى

تسشأهل،فذة،فريدةظاهرة،(العامالشكلمذهبأو)الجشطلت

التقدير.

**في

النفس!علم!هوالشعررعلىتزسم!الذىالنشاطنفسوعلم

نفس!علمأما،آدلراًلفريدالنفسىالعالممدرم!تهوضعالذى!الفردى

الذىالنظامفهو،اللاشعورفىآليأتةترلَدالذى،الميكانيزمأو،الآلية

النظاموهو،آلىنظامأىبها!عملالتىالطريقةأو،كالاَلةيعمل

ويوبخفرويدمنكلالعقليةللآلياتالنفسىالطبفىيستخدمهالذى

الاتالية.الفصولفىالمدرستينهاضِتمنكلإلىوسنعود،

Compensation،التعويضدانظريةعلىقامفقدآدلرمذهبأما

وكان.الإنسانحياةفىأثرهاوعنعنهاالحديثفىأفاضطالماالتى

الكليتينإحدىأنفلو.!عضوىلَصوراعلىقائمأالأصلىتصوره

يزدىف!ذا،العملعنوتعتللتبخللأوبضعفأصيبتالرثمينأو

وظيفةمابصورةلتؤدىالأخرىالرثةأوالكليةفىالنشاطزيادةإلى

.)9(القصررعنْتعويضاًوذلك،الاثنين

.75-72(1.Adler:" Understanding Human Nature"0391-)P
?I
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قصورعلىالقائم)بالقصررالشعورفكرةإلىهذاقادهولقد

آدلرويؤكد5"شالاس!يالنفم!أوالع!بوساطةعنهوالتعويض،(عضوى

إلىيصللكىشصيتهلْىالتوازناستعادةعلىالفردقدرةعلى

.قصورهعنالكافىالتعويض

الناشىءبالقصورالشعورفىالتفكيرهىالتاليةالخضوةوكانت

عنهاوالتعويض،السيكولوجيةالوظيفةتأثيةفىتلفأوعطبعن

.مجهدةأخرىسيكولوجيةبرظ!نف

يقضىأنمنبد،هدفعلىيعبشأنينبغىالفردأنآدلرويرى

من)أى!زأ"لدإلىناقصمن"يتحركأنوعليه،هدفبدزدطحياته

رسمهاالتىالغايةإلىللرصرلجاهدأويعمل.!الجابيةإلىسلبية

..لنفسه

يممحبهبما،السنينطوالآددرسيكولوجحِةتطررهوهذاوكان

المعيشة!:والتسمياتاطصطلحاتمجموعةفىوتبديلاتتغييراتمن

منذلكيستتبعوماالمجتمعفىالفردمعيشةأنأى-،الاجتماعية

تكونأنلهاينبغى-العامةالحياةعنتلقائياًتصدر،قوانينومننظام

goalداالحياةمدفإ of life.الأوهامأفإنالغايةهذهأجلومن

أسلوبعلىالقائمةاليقظةأحلامأو،9الا4ولأ539!هأ؟ص!أ،الموخهة

نفسه)الذ-!نحماوالكائن،الوسيلةهىتكرنأنيجب،صحى

،التفوقأجلمنالكفاح)و،الزجمداتفرر!لذا-هـواتركيد

)الحياةمنالمجدىغيرالجانبعلىمرجهةأوهاماًيعتبرانوكلاهما

إنماالحياةفىالدافعةالقوةأنيعتقد،(عصابأعراضفهماولذلك

Theالقوةإرادة!هى will - to - power.التىالفكرةعينوهى
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منبعاًآدلريعتبرلا،)2"اليقظوالضمير.)1(نيتشهالفيلسوفإلمهادعا

المنابعأما،عصابيةحاجةيكونأنيعدولابالأحرىولكنه،للأخلاق

الاجتماعية.الاهتماماتفمىللأخلاقالحقيقية

لر4ل!فىهامةمقاللات

اللاشعورلتأثيررفضمنآدلرسيكولوجيةمالقيتهي!سنمهما

فهمهفىنفشملالنهىذلك)هواللاشعورتعتبرأنهاإذ)الديناميكى

رصيداًعناآدلريحجبأنوالتعسفالجورفمن!!!سلركنافى

عنجإعدادهاقا!التىالبالغةالأهميةذاتتالمقالامنهائلاً

الإيجوءسيكرلوجية

الأخرىالمدارسعنيختلفالفردىالنفسكلمإنيقولأنهغير

رىتبسأنهفىالإنسانىللنشاطالآلىالتفسيرإلىالغالبفىتميلالتى

المبدأهذاويتبع،مجمرعةفىالكائنإلىينظرأنهأى،الكليةبمبدأ

يعدفلم،البشريةإل!ذا!تمًملىتسيطرالغايةبأدطمؤمناً،نتائجهآخرحتى

مصدرها،عنبا)بحثالذهنيةالعملياتتسلسلفىالبحثضلاليعنى

أهدافها.عنبل

فىيبحثأنلاينبغىالفردىالنف!ب!علمأناًيفأيرىوهو

يهتمأنوينبغى..برمتهالعقلفىبلى،فحسبالنفسأوالعقلعناصو

.)3(انفعالأوإحساسكلمنالغايةأوبالهدفدائماً

المعارفدارعن-87ص4691،رمزىاسحقجميف،الفردىالنفسعلم"كتابانظر(1)

لمصر.كس!

(r)فرويد.عند،للذاتا!هأو،المثلىالذاتهو
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تلك،الفرويدية"الدفاعيةالآليات"منكثيرأأنالواقعوفى

نفسه،بهاليحمىبتأد!ماالعقليقومالتىالبارعةوالأعمالالحيل

الاَدلرية.السيكولوجيةبلغةجيدأَتفهمأنيمكن

**

سيكولوجيةهىنناقشهاأنلناينبغىالشعررعنسيكولوجيةوآخر

11Kurt(،ليفينكورت" Le u ri n،هىالموضرعلفهموطريقته

فىالديناميكية)2(،البيشخصيةلااصعلاقاتادراسةأهميهةعلىالتاكيد

نخضعالتىأوبناتحيطالتىالاجتماكيةالبيئةأوالاجتماعىالمح!ط

interلتأثيرها - personal.

مدارسمنمدرسةالسلركمنالرجههذابدراسةقامتولقد

تهتموهى،Sociometrلأالسموسيومترى9عليهايطلقالفكر

أيضاتهتمكما.السيكولوجىالحياةمكانمنإقليميةبقطاعا!

هذهوتعرف،وقياسهاالمجتمعأفرادبيناشخصيةاالعلاقاتبدراسة

هذهولأن.topology،الطوبولوجىالنفسعلم)باسمالدراسة

تعتبرفهى،للطربولوجيااللامتريةالمكانيةالعلاقاتفىتفيدالدراسة

الأشياءإلىبالنسبةالشىءموقعبدراسةيعنىالرياضياتمنفرعاً

.(بالحجمولابالمسافةلااخرىالاً

يواجهلإنسانبالنسبةليفينلسيكولوجيةتجريدىتصوررأقل

مدرسةاًنئأ،امحدبثالعمرفىالنفىعلماءأبرزمن(4791-1918)ليفينكررت(1)

علمفىهـمبادىء:مزلفاتهأهمومن،دبناميكيةنكاملبةنظزالبكرلرجيبماالحقائقإلىننطر

.،الديناميكىالنف!علمبادىءار،الطربولوجىالنف!

الاْشظمى.بينبالعلاقاتخاعى:البئضيةم)2
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3force،قوةهـمجالاتباعتبارهاإليهاالنظرهو،الفيزياء fields o

عليهافأطلقعقليةقوىالبيشخصيةالعلاقاتهذهليفينواعتبر.

psycho"الدينامينفسيةلا - dynamies،وأبالقوىلعلاقتهاوذلك

وبأثرها،الطفولةفجرفىبخاصةالناشئةالعاطفيةأوالعقليةالعمليات

العقلية.والأوضاعالسلوكفى

هرإنما5!س!؟!هأ5لأ*س!؟5أالمتوترالجهاز"أنليفينويقرر

عاجلاًملحاَعملاًويتاللب،إبخازهيتملمناقصواجاالحقيقةفى

دينامية.أكثرمتوترأجهازأيشكللذلكفهو،للغاية

التىالمتوترةالأجهزةمنيحصىلاعددثمةيكونأنولِمكن

تطورفىمرحلةأىأو،الزمنلحظاتمنلفةأيةفىالفردعلىتؤثر

،اتجاهاًىوفىجهةأىفىالأخرىمعإحداهاتتقاطع،الأحداث.

حياةهناكتكونأنيمكنأنهمنالفيزياءعلماءيقولهمانفسوذلك

بذكاءوتتمتع،القربىبصلةإليناتمتَلأنواعالأخرىالكواكبعلى

غير،الخليقةمعجزاتتدركأدىمن-الأقلعلى-يمكنِّهاكذكائنا

!إغافلونالحقيقةتلكعنأننا

ينطقلاولكن،ديناميةأجهزةهىإنماالمتوترةليفينرأجهزة

لمذلكومع،اللاشعوريةالديناميةعنالفرويدىالطرازمعنىعليها

الطبيعةغرضتحقيقإلىترمىالتىالدوافعتقديمليفينيستطع

نأيستطيعلاواحدأَديناممِأشعورألاأنبيد،التوتراتلتلكالدينامية

عنأآدلرفىينامياتأننذكرأنلناوينبغى،الترتراتتلكمثليحفز

تقدملا!التفوقأجلمنالنجاح)و،الزائدإلىالناقصمنالتحرك

.الدينامياتتلكلمثلحا!قمِقيأالأخرىهى

6&
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وآدلرليفيرصتكا!يعتبِ،تقداماضرءرعلى،هناشمن

عنليفينن!تةأنالواقعوفى.الشعورىالنفسعلماءمن

بآدلرالخاصالفردىالنفسعلمعلىأضفتقد،الدينامنفسيةا"

دفيق.دينامىعقلىبتحدىيدوأمدته،مضيئاًوصفاً
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اللاشعوريالعقلى/

علمبدراسةيهتمونالذينأولئكوبالأخص،الناسمنكثير

المستخدمةبالمصطلحاتيتعلقفيماشديدةصعوبةيجدون،النفس

لديهم.مألوفغيرغامضأيكونقدالكلماتبعَفىاًنذلك،فيه

بل،الصعوبةهذهيشكوالذىهووحدهالعادىوليمالقازىء

نأمبتدىءعلىيتعذربحيثالغمرضمنالألفاظهذهمنكثيرأإن

الألفاظهذهيستخدمونالذينالنفسعلماءيحاولولا،عليهايعتمد

الشعور،!كلمة:ذلكأمثلةومن،الأرقاتكلفىيوضحوهاأن

lonsciousاللاشعور!وكلمة؟،Uneonsciousلاركلمة؟

،الشعورقبلما)وكلمة؟Suleonscious،التحتشعورأوالدوشعور

Preconscious.

عليهمينتمضولكن،لديهممألوفةالمصطلحاتهذهتكونوقد

معناها،عليهميلتبسأو،المصطلحاتلتلكالصحيحالتعريفتحديد

التى11(البادئةهوالأولالسبب:سببينمننشأتقدالحيرةهذهولعل

يقعسوىشعورعنباختصارلتعبر،تحتأواًدنىأودرنأ:بهانعنى

فىالصحيحةالفنيةالمصطلحاتأنهوالآخروالسبب؟الوعىتحت

عدمإلىترجعكبيرةدرجةوالغموضالتعقيدمنبلغتقدالنفسعلم

استعمالعلىالنفسكلماءإصرارمنبد،المصطلحاتهذهتوحيد

واحد.لشىءمختلفةكلمات

استعمالهالسهلومنجدأبسيط،الواقعفى،النفسوعلم

.جديدةكلمةلتكريناومعناهالتغييرأخرىكلمةءتوض!التىا!داة(1)
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رتعددوميادينهحاالبحثطرقتعددأنغير.العامةالحياةفىوتطبيقه

وكذلك،اثنمسَيةالظواهرتفسئرالتىالمبادىءوتعدد،النظروجهات

مدارسفىتبحثالتى،المبادىءهذهعليهاتقومالتىالفلسفيةالأسس

القارىءعلىيؤثرمماكلهيكونقد،المعاصرةالرئيسيةالنفسعلم

تاماً،إنكاراًينكرهلمإن،لهايرثىحالةفىالنفسعلميرىفيجعله

علمأىفىلايوجدانالتعارضهذاومثل،الخلطهذامثلأنذلك

الطبيعية-العلومهذهمنعلمفلكل،الطبيعيةالعلرممنآخر

مبادئه-وغيرهاالأعضاءووظائف،والطبيعة،والنبات،كالكيمياء

رتبتقدمنهاعلمكلأنكما،ظواهرهتفسيرفىعليهاالمتفق

يناقضهالا،المعلوماتمنمتماسكةكتلةفىالأولىحقائقه

ذلك،النفسبعلمشِعلقفيماهذاخلافعلىلمدوالأمرأحد،رلكن

وأ،تعريفهأو،ميدانهعلىحتى،تاماًاتفاقاًيتفقرالمعلماءهأن

منهجه.

الحاضر،الوقتفىالنفسعلمموقفراجعناإذافإنناذلكومع

فىتجرىلاتزالوالتى،أجربًالتىالأبحاثضخامةمقدارلنايتضح

مذهبلكلالظاهرىوالاستقلالالتنافسمنربالرغم،الختلفةميادينه

لايبدوقدكبيرأاتفاقاًالواقعفىبينهاأنإلآ،السيكولوجيةالمذاهبمن

علمموقففىمظهرأسوأيكونوقد،سطحيةدراسةيدرسهالمن

نأيصعبعزلةالمذاهبهذهمنمذهبكلعزلةهو،النفماليوم

نأيستطيعمنهاكلمادام،الحدهذاإلىبهاأدكطالذىالسببنعرف

.)1(موحًدكاملعلمإقامةسبيلفىقيمةذىبشىءيقوم

11Psychologكثابأنظر)1( : The Lhanging Qutlook"دفلنج،فرنسبسنأليف

بحنرانه،هنامحمردوعطيةإسماعيلالدبنعمادمحمدالأصناذانالعرل!ةإلىبنرجمنهوقام
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وخدمةجليلةمعرنةمنالنفسعلماًداهبمااليومعالمويعترف

فىالنفسعلماءشغلهاالتىالمكانةويقدر،الحياةمعئركفىخلىَ

تقدرلاجهودمنبذلواماتمْديرأيكافىءالحياةميادينمنميدانكل

بثمن.

آفاقه،راتساع،الحديث!العصورفىالنفم!علمتقدمأنغير

نأبعد،المجالاتجميعفىشأنذاتأداةمنهجعلقد،معاملةوتعدد

.المجالمحدودةبسيطةتجاربمجردكان

علىريوبخوآدلرفرويدأمثالمنالسيكولوجياعلماءمحاولةوفى

عندهمنرى،تكيفهمساءالذينالأفرادمساعدة-مذاهبهمأختلاف

ننبيهذلكوراءمنيرمونجميعألأنهم،المشتركةالآراءمنكثيرأ

شيئأ.عنهالايعرفونشخصياتهمفىعواملإلىالتعساءالأفرادأولئك

الذىالأساسوهو،النفسلعلمميدانأوسعهوواللاشعور

النفسى)التحليلمدرسة:الثلاثالنفسىالتحليلمدارسعليهتقوم

النفصرعلمومدرسة،(آدلر)الفردىالنفسعلمومدرسة؟(فرويد

.(يوبخ)التحليلى

أطوارالعقل4

،اللاشعورىالعقل)و،اللاشعور)استعمالمننستفيدولكى

.!الشعورىالعقل)هومابالضبطنعرفأنعلينايجب

العقل:هىاثنينمنبدلأأطوارثلاثةإلىتقسيمهيمكنوالعقل

الحالم؟العقلأو،الذألىرالعقل؟المدركأو،الواعىأو،الموضوعى

،التحتشعورىالعقل:عنصرينإلىوينقسماللاشعور!،والعقل
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يعتبرالذى،الخلاق،المبدعالجانبهوالثانىوهذا.الأسمىوالعقل

التضحيةيفسَرطمالوالذى،الحكمةومنبعالإلهاممصدرالآن

الحكمةأعمالمنذلكوغير،الفريدةوالبطولة،الذاتوإنكاروالفداء

.الإنسانفى

فىجديدةمنطقةفهو،الدوشعورىأوالتحتشعورىالعقلأما

العقل"وصفعليهاوأطلقالحديثالنفمرعلمعليهاوقفالإنسان

Super،الواعىالفوق Lonsciousبالعقل!الأحيانبعضفىويسمى

عقلأو،الأعلىالشعورعقلأحياناعليهويطلق،،اللاشعررى

كله،بهذاويقصد،واحدلمسمىأسماءإلأهىوإن،الأرقىالشعور

والاستنتاجوالإدراكالتمييزعقلمؤخرةعندالواقعةالعقلمنالمنطقة

.والاستدلاك

وهو،الماضىتجاربمستودعهو!شعورىالتحت"والعقل

بوجهالغرائزانفعالاتبهرترتبطالإنسانفىالنوععلىيحافظالذى

الطعامعنالبحثبغزيرةوالمتصلةالجنسيةالانفعالاتذلكفىبماعام

.)1(النوعبقاءلضمانيلزمماوكل

الذىاللاشعورىأوالواعىغيرأوالباطنالعقلنقيضوعلى

يكشفالواعىفوضاالعقلفإن،لطبيعتناالمغمورةالتياراتيمثل

فىيتمثلرالإنسان،بلوغهالطببعتنايمكنالتىالسموضروب

يتوجهماالواعىوتحتالواعىفكياننا،فحسبلاثنائيةثلاثيةشخصية

كانوإنحتىاللاشعورىالعقلوبينبينهالتمييزينبغى،ساموعى

.52/53ص7891الربىالفكردار،الحكمةمنبعالعفل5كتابناأنظر!ا)
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.)1(اللاشعورمنطقةفىيقعكلاهما

وأأساليببمثابةالعقلمنالأطوارهذهنعتبرأنالمفيدرمن

الأسلوبهوشعوريأتفكيرأهناكاًننعرفوأن،للتفكيرمميزةعلامات

الشخصيستعملهالذىReasoningالمنطقىللاستدلالالاعتيادى

.الأحيانا!ثرفىالعادى

حواسناطريقهعننستخدمالذىالعقلذلكهوالشعورىوالعقل

وهو،مناقشاتناوفى،وتقديرأشا،آرائناتكوينفىونستخدمه،الخص!

الاستدلالىالنشاطويمارس،الإرادةعلىالعاديةالهيمنةصاحب

المخ.طريقعندائمأويعمل،والاستقرائى

41التفكيرالاشمي

مساحةعلىإلآاًضواءهيلقىلاالواعىالعقلأوالشعورىوالعقل

نأعليهالتىالأسمىللوعىالتىالواسعةالأرضأمامهلكن،صغيرة

الأسمىالوعىهذاطريقوعن.مؤلمةمجهوداتطريقعنولويغزرها

جدأنادرةفتراتلكنها،الأسمىالنشاطمنفتراتأحياناتأتىقد

متدربأالعقليكنلمإذا،خاطفةبسرعةوتزرللحظهّتومض،وعابرة

.والذكاءالنبوغمنعاليةدرجةعلىالشخصيكنلمإذاأو،عليها

هووإنماتصوراتأوكلماتمجردليسالأسمىالتفكيرإن

الاستنارةمنومضاتالنور-منومضاتفىتأتىأفكارعنعبارة

تأييدأالومضاتهذهتجدوحيناً،والإدراكوالفهموالروحيةالعقلية

المادىالوجودفوقيسموماشيئأنتلقىفسوفالحياةبأسبابوتعزيزأ

.1841عى،عبيدرؤوفللدكتور،السلوكواسرارالنكو!ررحى"كنابعن(1)
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انص!،،حىالسمو!ل!احالاتصثحالة!نغد.ف!تالف!عيىهـيتفرق

..الملهميننينواْ،المتعبدينرالمتصوفة،الكبارالفلاسفةمرتبةإلى

تلكعنشيئاَيعرفواأنبمقدورهمليسععديدونأشخاوثمة

مقصورالأسمىالشعورأنويظنون،فيهمالخامدةالوظيفيةالإمكانيات

مايودونباختيارلهملاتسمحإمكانياتهموأن،غيرهمقليلينأفرادعلى

لاآبائهمعنورثوهاالتىوالخلقيةرالعقليةالجسديةبنيتهمأنأى-

لاتجدىالخاطفةالومضاتتلكفإنرلذلك-الأسمىالشعورمعتتفق

البتة.أثرأىنيهمتحدثولا،فتيلاَمعهم

منأنفسنالانتمالكالاعتباربعينالأخبرةالنقطةهذهأخذناوأذا

المتطورةالمنطقيةالعقولذوىمنأناسأهناكأدطنرىحينماالدهشة

العقلأنتؤكدالتىالحقيقةيعَلمونولا،البديهيةقياداتهميتجاهلون

المتبلورةالخبرةبهتختزنالذىالسلالىالعقلنفسههوالتحتشعورى

،وقتْكلفى،الخليقةبدءمنذالبشريةالخلوقاتلجميعوالحكمة

الأزلبقاءباقي،الزمنخلودخالدالسلالىالعقللأن،زمانكلوفى

السىءنستمدحيثالتحتشعورىالعقلمنالعميقالطورهذارمن..

إننا،تعلمبدونالأشياءمنالكثيرنعرف،بديهة)ندعوهالذى

كالبديهةنفسهالوقتفىرلكنها!غريزةأالحيوانفىنسميها

وهو،والهمهالنشاطعلىباعثة،فعالةحقيقيةقوةوالتفكير--

فىالطاقة..ذاتهاالحياةطاقةهوبل،للطاقةصورةوأحذقأعظم

الطاقةلهذهالعظيمالجهازأو!الدينامو"وأما،صررهاوأنقىأصفى

.64صفحة-للمؤلف،الحكمةمنبعالعقل"كنابعن(1)
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.البشرىالمخفهوالجبارة

قديم،منالإنسانإليهاهتدىالذىالعظيمالكشفهوهذا

..الأزمانجميعفىالإطلاقعلىكشفأعظمبأنهالقولويمكن

بهيئتهالشىءويتصورون،الصورةأوالشكليتمثلونإنمافالناس

الذىهو،وسعيغمجهدهممع،المركزوتفكيرهم،بعقولهمالمكتملة

السطحعلىهاديةمظاهرإلىويحولها،والصورالأشكالبهذهيأتى

الفيزيقى.

منوما.التفكيرمنقوةأعظمولاشأنأأجلَشىءمنوليس

كانالتىبيتهوفنفسيمفونيات،منبعهالتفكمِركانإلآالدنيافىشىء

أينمامعهلِحملهاكانالتىمفكراتهفىعنايةوبدونبعجلةيكتبها

فىالطعامقائمةظهرعلىكتبهاالتىشوبرتألحانوأحسن؟ذهب

بهقاموما،أصدتائهبعضمعالطعابميتناولكانحينماالمطاعمأحد

كل..وغيرهم،آدم!سرجينرأديسونباستيرأمثال-المفكرينأعظم

.الإنسانعقلفىموجودأكانذلك

4الذاكرةمستودع

لانحملونحن،الذاكرةمخزنهوشعورىالتدتوالعقل

ماذكرياتالشعوريةعقولنافىالأرقاتكلفىنحملأنولايمكننا

تمرإنماوتجاربهاالحياةفحوادث،وتجاربهاالحياةحوادثمنبنامرَ

الإدراكمن،الغالبفى،دائممجرىفىالشعورىالعقلخلالمن

التحثبالعقلالذاكرةمستودعفىالمجرىهذاويتدفق،والمعرفة

البته.شىءالمجرىمنيبخرأويفميعأندون،شعورى
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التىالأشياءودقيمهتيعنكاملةسجلاتالذاكرةمستودعوفى

درسناهاالتىأر،رخبرناهاأدركناهاالتىاًو،حياتنافىصادفتنا

حللناهاالتىالرياضيةللمسائلالكاملةالحلولأيضاوفيه،وتعلمناها

رالمساجلاتالمحاضراتلجميعالواحدبالحرفرثبت،الدراسةأيامفى

جدأوكثير،كلهاالأشياءهذه.فيهاتناقشنااًوإليهااستمعناالتى

ترتدأنويمكن.شعورىالتحتبالعقلالذاكرةقسمفىمخزونةغيرها

)1(.الشعورىالعقلإلى-ملائمةمنبهاتتأثيرتحت-كلهاأوأحدها

نأهىونتفهمهانعرفهاأنبنايجدرالتىالملموسهالحقائقومن

إليهايحتاجالتىالحكمةمنمخزنأكبيرأشعورىالتحتالعقلفى

الذىوالشخص.تكونأنيودكماحمِاتهيجعللكىويتمناهاالفرد،

وسائلهكلواستعمالنفسهمعرفةفىليأمانةبإخلاصفورأيضرع

،الخزنهذامنكبيرةفائدةيفيدأنيلبثلا،الذهنيةوموارده،العقلية

ال!أعنمنزهةولامعصومةليستولكنها،الذاتيةالحكمةمخزن

الحقيقى.الشعورىالعقلكحكمة

Reinerna-لم)2(للتجسدبالعودة)يؤمنونممنالشخصكانوإذا

tionالذكرياتأيضايختزنشعورىالتحتالعقلأنيدركفسوف

نقولأنويمكن.الأجيالوحكمة،السابقةللحياةالماضيةوالخبرات

هو:شعورىالتحتالعقلإن

؟الخبراتمستودع(1)

.63عىالصابقالمرجع()1
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(y)القوى،الجبار،ال!يرالسلاحلذلكالمصدرأوالمنبع،

؟الخيال:المبدع

(r)الأقل،علىمجالهفىالعالمى،فيناالكامنالمسيطرالعقل

بعملياتالقيامشعأنهامنالتىالوظائفنفستنفيذعلىيعمللأنه

اًر،الصلالةعنالنظربصرف،البشريةالأجزاءجميعفىوالإدارةالبناء

الإذاعاتأنواعمننوعأيضاوهو..الثقافيةالمستوياتأوالإقامة

الأجسامجميعمعهارتنسجمتستنغمهاوالتى،العالمأنحاءفىالمنتشرة

البشرية؟

نواميسنطاقعنوالشارجةللطبيعةالخارقةللظواهرمدخل41(

psychieالمعررنةالفيزياء phenomena.إلىتحتاخ!الأخيرةوالنقالة

..الضاخ

مرتبط-يوبخنظريةحمسب-الفردعنداللاثمعورىالعقلإن

لاشعورأهناكاًنذلكومعنى.آخرينلأناسلاشعوريةبعقولوموصول

Universalعامأعالمياً Suleonsciousأوالتخاطوطْاهرةوجودبدليل

.telepathyالتلباثى

رعىبدإخليجولقدمامعرفةعلىالقدرةتلكهووالتخاطر

منأنواعهااختلافعلىالتأثيراتوإلصال،ومشاعرأفكارمنماإنسان

القدرةوهذه،المعروفةالحرإسطريقغيرعنآخرعقلإلىعقل

إن):يوبخكارليقولوفيها،المعاصرالعلمتماماَبهاسلْمقدالغريمة

الآنقائمةهىكماالباراسيكولرجىبمادةمعرفةأدنىلهإنسانأى

ظراهراًنيعلمسرف،بعنايةتحقيقهاتموكما،بالفعل

!!-
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.!انكارهالايمك!وقائععنتعبرtelepathiephenomena)التخاطر

محطة)أحدهماعقلينبينالعقلىالاتصالأوالتخاطرويحدث

وأمتقاربتينالمحطتانتكونوقد.لماستقبالمحطةاوالآخر،!إذاعة

عاثقاًالبعدفليسذلكومع.والمحيطاتالبحاربينهماتفصلمتباعدتين

العاديةالحواستعجزباطنيةبطريقةيتملأنه،العقلىالاتصالهذاعن

.)1(بهاالقيامعن

،الايحاءالذاتي4،الخلِالالدطاكرة

اللاشعورىالعقلإهثانياتلإنماءعامةخططثلاثهناك

هى:بهاوالانتفاعواستخدامهاوتطريرها

،يومكلمنالمساءفى:ليترقيتهاالذاكرةتنمية:الأولىاظطة

ئرالذىاليوملأحداثالذهنيةالصورلاندع،فراشناإلىنأوىعندما

استعرضناهاإذاولكن،مخيلتنامنبسرعةتتلاشىأوتزولأنبنا

بشكلالذاكرةتدخللاالأحداثتلكفإن،منطقىوسياقبتسلسل

*03الطلبعندتستدعىأنسهولةبكلويمكن،مشره

لعقلكمنظورةغيرالأشياءصَور؟الخيالفائدة:الثمانيةالخطهْ

فكرةمنسهولةجمثررسمأاللاشعورفىتالبعأنويمكنك.رسومفى

عقليةصورإتيانعلىالمقدرةأى،التصورعلىالمقدرةازرع.مختلسة

العظيمالشىءفاعلا،كاملاًنفسكشاهد.مغلقتانوعيناكواضحة

نأيمكنأنكتتخيلأناستطع!إذاوأشا،تفعلهأنتتمنىالذى

1صالمعارفدار-للمؤلف،والفلفةالعلمبينوالخلودالروح"عن(1) 1 t،أشحاوانظر

.164عى،الروحىالنكوين"كاب
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موقففىمنتصرأنكلعقلكنفسكتصوروأن،وتنجزهشيئاًتفعل

اللّه.بإذنحليفكالنصرسيكون،/معين

التىالقاطعةالبحوثبرهن!لقد-الذاتىالإيحاء:الثالثةالخطة

الكسندروالسيرسأoueكويهإميلأمثالمنالنفسعلماءكباربهاقام

Alexanderكانون Lannonبوساطتهيمكنالذاتىالإيحاءأنعلى

وأالتعيينبوساطةإليهاكالوصولوالروحيةالعقليةالحالاتإلىالوصول

وأالفكرةتندفعالإرادةفبقوة.قويةإرادةتصحبهالذىوالإصرارالتحديد

شِلقاها،التىللأوامروفقايعملالذىاللاشعورىالعقلفىالرأى

،الفكرةحسبيعملابأنمعاًوالعقلالجسميقتنعالذأتىوبالإيحاء

.واحدةالحالتينكلتافىوالنتيجة

حتىأنه-الذاتىالإيحاءأستاذ-كويهإميلالبروفيسورويؤكد

باتباعاللاشعورىالعقلبفعلعلاجهايمكنالعضويةالأمراض

لمدرالآدقأمامناالتىوالبراهينالوثائقومن.الإيحاءفىالخاصةطريقته

حق.علىوأنه

المرءفىمعينةفكرةغرسأبأنهتعريفهيمكنالذاتىوالإيحاء

تحتأولاشعورىأرشعورىمستوىعلىسواء،شخصياًبواسطته

فإننا،شىءعملنستطيعبأنناأنفسناأقنعناإذاونحن.أشعورى

إذاوبالعكس!.ممكنايكونأنشرطعلىصعباًكانمهمانعمله

مهمانعملهأنيمكنلافإنناالشىءهذاعملنستطيعلاأنناتصورنا

بسيطاًسهلاَكان

.المعارفدار،34/17صللمزلف،!ةحياةنحواكتابعن(1)
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هما:الذاتىالا!يحاءممارسةفىللنجاحضروريانشيئانهناك

عقلية.صورخلقعلىوالمقدرة؟ومفعولهبتأثيرهالإيمان

جملتهفىوصفهاالتىالغامةالقاعدةأنكويهالأستاذريؤكد

،،مستمرتقدمفىأنا،الأحوالكلوفى،يومكلفى):المشهورة

نأعلى،وروحياَوعقلياًجسميأالشخصحاللتحسينالكفايةفيها

حاجاتتشمللأنها!الأحوالكلفى)عبارةذهنهفىيؤكد

والمعنوية.الماديةالإنسان

العقلأننعرفأنيكفى،الذاتىالإيحاءأهميةنافهمرلكى

سيراختلفإذا،الأعضاءجميعلحركاتالأعظمالمنظمهواللاشعورى

الأمرهذاانتقل،حا،برظيفتهسيقومبأنهالاعتقادرغرسنا،منهاعضو

شيئأوإماالحالفىإماعملهويؤدى،صاغرأنيطيعه،العضوإلى

نشيئأ.

وتسليمخضوعفىيتقبل،الانقيادسهلاللاشعورىوالعقل

بدونعملهالمرءفىيعملذاتىالحاءإلىويحولها،لهتقدمفكرةكل

يشعر.أن

.يحدثلاأأثرهيحدثالإيحاءأنفىمطلقانفكرلاأنوعلينا

الاَثارنرىوسوف،سكونهفىعملهيؤدىاللاشعورىعقلناندعبل

المناسب.الوقتفىواضحة

VA

http://www.al-maktabeh.com



4اللاشعورمفهوم

ويونجفرويكعنك

سيجموندباسمميقترناللاشعورأنالناسعامةعندالشائعمن

ومعرفتناالعمليةحياتناأثرىالذىهوفرويدأنمع،ولكن،فرويد

أنه،غير،العقلمنوالغامضةالمجهولةالمنطقةبتلكالإنسانية

كانتولقد،اللاشعوراستكشفالذىهويكنلم،ذلكبرغم

nizLeiا)1(ليبنيزمنلأوانهاسابقةمحاولة،الضعيفةالحسَيةالإدرإكات1

.)2"اللاشعورلنظريةصيغةلوضع

1814-)1776،هربارت)الألمانىالفيلسوفتأثرولقد

تمتنعحيث،الشعورمنالثالثةالدرجةعنليبنيز!بمفهومهبالعالم

،الشعورحيزفىالظهورمناللاشعورفىالكامنةوالأفكارالميول

ببالتخطرالتىالأفكارجميععلىينطوىالذىهووحدهوالعقل

فغالة4متحركةقوىهىإنما..والأفكأرالحواسطريقعنالإنسان

القديمةبالأفكارالاسمعانةويجب،تعارضهافىأواتحادهافىسواء

.الجديدةالأفكارلإدراك

ستيوارتجونأالإبخليزىالفيلسوفلناأكد،أخرىناحيةومن

الأفكارمنعددثمةيكونحينما)أنه(187نم-1856)،مل

،1716عامنوفمبر14فىوتوفىبألمانيةليبزجمدبنةىن1646-سلبهأولفىرلد:ليبنيز)1(

بيدكثيزمؤلفاتهأنكما،أرسطوإلأنيهالايضارعهمعارفدائرةويعد،العلومبكلعالمأوكان

ومصدرالإنسان5و،4017صنةظهر،البئرىالعقلفىالجديدالبحث5:هىأهمهاأن

.1714عامطبع،الروحيةا!جواهرنظريةهو،0171دنةالر،

)2(11Monodologieع14،الررحيةالجراهر+نظرية..
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للالتحام،وبسرعةويقينبثقةالتداكىطريقعنالآخرأحدهايستدعى

تظلالتى-المجموعةتلكأعضاءجميعفإن،واحدةمجموعةفىمعاً

الاشثراكعنللكفتميل-اهتمامأورعايةبدونمفككةطويلأ

.!الشعورفىالعملى

وإحساساتناأفكارناجميعإن):أيفماملمشيوارتكنوتلقينا

تداعىأوالتشاركفقانون.واحدنوعمنكاتحاإذااطتشاركقابلة

الباطنة.الظواهرأساسهو،المعانى

دافىالآخرهويؤكدHoffdingلمهوفد!9الفيلسوفوكذلك

.اللاشعورأهممةعلى!موجزه

يكنلمللاشعورتخطيطهفىفرويدبهقامالذىالرائدوالعمل

علىدلالة-ريببدون-كانوإنما،فحسبالمفكرينلهؤلاءرمزأ

.شوبنهورمنجاءفقدالعظيمالفلسفىالتأثيرأما،بهمتأثره

اللاشعور،إفلسفةكتابفرويدبهاتأثرالتىالأعمالأعظمومن

ا-2At)هارتمانفونإدواردالألمانىالفيلمسوفوضعهالذى

والمدرسة،شاركو:علمياَتأثيرأفرويدبهمتألروممن،6091(

المرضى.النفسلعلمالفرنسية

الشخصية،فىالديناميةالعناصرعلىالفرويدىاللاشعورويحتوى

بناويجدر،بالشعورالخاصةالعملياتتلكعنيختلفطابعولعملياته

نأإذ،مابمعنىشعوربأنهيتميز،الشعورتحتماأأنندركأنهنا

.بالشعورالخاصةالعملياتتك!هافىتشبهعمليالًه

،غريزىرهو،شعورىغيرفهو،أd،الهو"أر،الإد"أما
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العميقاللاشعورىالمستودعوهو.الفطريةوالرغباتالميولعلىيحتوى

الإشباعسوىيطلبولاالغريزيةالدوافعيضموالذى(،ص-لم:11ْمن

.،اللذةمبدأ"وفقاعملهيؤدىأنهأى،!ا/حمَ!البهاالمباشر

منالشعورىالجانبفهر،egoأالأنا)أو!الإلِجو)رأما

عليه"ويطلقمباشرةءهررايكمنالذىالجزءذلكماعدا،الشخصية

العملياتمنالعديدعلىيحتوىوهو.!"eonscious!الشعورقبلما

التىالكامنةوالذكريات،حصلناهاأنلناسبقالتىوالمعلوماتالذهنية

.اللزومعندشعوريةتصبحأنلِمكن

الضعورىالمظهرهى،ideal-51!ص!للذاتالعلياالمثل"و

الأناداو.شعورية-بالتحديد-فهىولذا،الضميرأوللأخلاق

ووظيفةللضميراللاشعورى.الجانبأرالمظهرهو3-أس!"لا-5!س!،علىالاً

الأفكارتلكالشعررعنيقصىأنههىاللاشعورىالأعلىالأنا

الأعلى،الأنايقرهاولايقبلهالأوا!الشعورفىالموجودةوالأحاسسِ!

الكبت"داطريقعنالإقصاءهذاويحدث،للذاتالعلياالمثلهىوهذه

صراعإلىيؤدىقدهذاولكن،الشعورعنوالابتعادالانصرافأو

المرفوضة.النفسيةللمادةالديناميكيةالطبيعةبسبب

الذىالغريزىالمستودعهو!الإد)أنإلىقبلمنأشرناولقد

هىإنماوالغرائز،الحىالكائنفىالفطريةالغرائزجميععلىيحتوى

الفطريةالحاجاتإرضاءإلىيهدفالذى،للسلوكفطريةنماذج

فقد،الغرائزعددفىالختلفةالفكرمدارسوتختلف،الحىللكائن

،الجوعغريزة:منهاغريز3عشرأربعإلىالسلوكمكدوجلنسب

والغريزة،الذإتحفظوغريزد،الوالديةوالغريزة،القيادةرغريزة
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الجنسية.

غريزتينفىأنواعهااختلافعلىالغرائزجمعفقدفرويدأما

وأالجنسيةالغريزةوهى،EROS)1(!الإيروس9:هماأساسيتيناثنتين

أوالتدميرغريزةوهى،THANATOS،الثناترس"و؟الحياةغريزة

عددوجودضرورةعلى-ذلكإلىبالإضافة-فرويدأكدولقد.المرت

منباللذةالفردشعور)السادية:يتضمن،المكوَنةأرالمؤلفةالغرائزمن

بهشِزلهبالتعذيبالفردتألملذةاوالمازوكية؟(الذائهأوالغيرتعذيب

.(الآخرون

القدرةعندهفردى،إد"كلأنكيف:عنالسمؤاليبرزوهنا

غير!الإد"أنمنالرغموعلى،الفطريةورغبانهحاجاتهإشباععلى

؟بالخبرةمكتسبغيرأىغريزىالفسروىالنشاطفإن،شعورى

فىطريقهشقكائناًالواحددىالفرأالإدأتجربةيعتبرفرويدإن

مظاهرإلىبالإضافةوذلك.للوراثةالناقلةالجرثرميةالخلايابروتوبلازما

الغرادتكونحيث(الفردىالتطورأوالنشوءأي)التكوينية،الإدلا

نأأيضاَفرويدويرى.الفردحياةخلالفىمختلفةلتحويراتخاضعة

فكل،(سلالية)نضوئيةلتغييراتخاضعاًيكونأنيجب،الإدلا

.أخرىذريةتخلفهاذريةركل(آخرجيليعقبهجيل

منذرية23علىبإجرائهامكدرجالقامانتىالتجاربأنوي!دو

تحققولقد،النشوئيةمظاهرهافىللإدالمهيأةالطبيعةتؤكد،الفئران

فرويدأطلقهوقد(اليونانقدامىعندالحبإلههرال!وس)والحبالحياةإلىبه-سمز:الإورس)1(

الحب.كرئزعلى
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.)1("ماركيةلا!فكرةهىإنماالنظريةهذهأنمن،الحالبطبيعة

الحاضر،وقتنافىالبيولوجىالفكرلكلمضادنحوعلىتقومفهىولذا

الفردفإن،أخرىناحيةومن،سلاليةذاكرةوجوديتضمنأنهإذ

الجمعىاللاشعوريقدرأن-للهرالنشوئيةالمظاهرحد!دفى-يستطيع

.بايجازبهنلمأنيفوتنالاموضرعوهذا،قدرهحقيوبخللفيلسوف

الأنا)أو!العلياالذات)اًنإلىأيضاأشرناأنسبقولفد

أول:رئيسيةمصادرأربعةمنوينشأ.الآخرهوشعورىغير!الأعلى

لتعويضبالتخيلتتكونوهذهكاهللذاتالعلياالمثلداهوالمصادرهذه

-ma!الثانويةالنرجسيةداوتتجه،داالحقيقيةالذاتداتقص seeondory

reissism(،الأعلىمثلهإلىالموجهالفرد)باللذاتالعلياالمثلنحو

الأولالمصدرهوللذاتالعلياالمثلإلىهذاوالنرجسىاللبيدوواتجاه

الأعلى.للأنا

يتمالتىمولا؟eetion4،الاستدماج)عمليةهو:الثانىوالمصدر

واعيةلابطريقةالطفلعقلفىالبيئةمنجزءاندماجطريقهاعن

أنوحيث.التقريبشجهعلىعصردمنالذفسةسنفىيكونحينما

،يغدوفهو،موضوعبمثابةكندهيعتبرالخارجىالعالممنالجزءهذا

أولئكعندالخلقيةوالمقاييس.الإيجومنجزءأ،ذلكعلىبناء

وهو،العضوىالتطورفى(9182-)1744لاماركالفرنىالعالممذهب:اللامركية(1)

الذرية.إلىممتقلبيئويةتنيراتوالنباتاتالحيراناتفىتحدثالبيئربةالتغييراتأنعلىيؤكد

ومقدرةالفردحياةفترةفىبالتجربةالمكتبما(الخصيصات)المميزببالصفات-ئرمنماركولا

صيجداتىاليئةوظررف،جهة!نجمهرنركيبوعاداتهنفهبينيلاث!الاْنالحىالكاثن

.اًخرىجهةصتفيهمانفه
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سلطةلخاصة،،الثقة/الي،تدعا51لالاحف-سلطةإصاه-لح
هـ!ء-هـا.لوحىص-

مبدءاًتصبحبحيثنفسهفىويدمجهاالطفليقتبسهاإنما،الوالدين

الداخلىالنفسىالتركيبأوالبناءمنجزءاًالمقاييم!تلكوتعتبر،عادياً

رقيبوكذلك،والديهلسلطةالطفلتقمصنتيجةالطفلعندالدائم

ثانيهَكطبيعة!موجوداًسيظلشرعهةسلطةمنبمالهالأخلاق

بقيةالإيجوصفاتمنصفةبمثابةتكونحيثالفردلدىuمكتسبة

حياته.

الأشياءفإن.،الذاتنحوالموخهالعدوانداهو:الثالثرالمصدر

تكونقد،والحرمان،والخيبة،كالفشلالخارجىالعالمفىالمحبطة

يستطيعلاجدأضعيفالطفلأنإذ!،العدوانرراءالحقيقىالدافعهى

الخارجىالعالمفيتحدىالإحباطأسبابتجاهالعدوانهذاعنالتعبير

ماوكالبأ،الحرمانعنالتعويضبهدفوعدوانبعنفدرافعهويحعّق

،أخرىبعدمرة،إليهمايلجأأنهإذ.السببهماالوالدنيكون

منبدلأ،والحنانالحبمنهماملتمساً،الحمايةفىعليهمامعتمدأ

هذاوتحول.لغضبهكموضوعنفسهداخلإلىيرتدالعدوانيتركأن

أشرناالتىالاستدماجعمليةصريقمحنيزدإدقدالداخلإلىالعدوان

تتمثلالتىالمستدمجةأوالمندمجةالوالدينصورةفإن،وهكذا،إليها

مزودة-تزالولا-كانتإنما،الحينذلكفىوالصرامةالقسوةفيها

الداخل.المرتد-منالعدوانهذامنأشدوالصرامةالقسوةمنبقسط

منكثيرعلىوينطوى،الحدوثمؤكدغيروهو:الرابعالمصدر

تماماًتفسئرأنلايمكنالعلياالذاتعندالعدوانيةفالطبيعة،الغمرض
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العقوبة،وتوقيعالسيطرةأوالسيادةإن،والإستدماجالإخفاقبمعنى

طابعألديهاالتىالمظاهرعلىتفمفىأنيمكن،معينةظروفتحت

كما-الأولالمقامفىووضعهافرويدصنفهاولقد،واضحاَجنسيأ

Laompo-!المكؤنةاًوالمركبةالغرائزا:عليهاوأطلق-قبلمنأشونا

nent instinets..إلىأيضايؤدىقدالخلقيةالسلطةالطفلفاستدماج

الذائه،أوالغيرتعذيبمنباللذةفيهايشعرساديةصورةفىالاندماج

وهى،النفسيةالمازوكيةمنلنوعيستجيبقدذاتهالوقتوفى

.التعذبأوالتألمبلذةالإحساس

علاقتهافىأساسياًشيئاًنعتبرهاأنيجبأخيرةنقطةثمةولاتزال

المتبعةالتقاليدمعالخلقيةالمقاييساتحادطريقعنبالاستدماجوارتباطها

قوانينظلوفى،واحدموطنفىمشتركةمصالحذاتلجماعة

لمواصلةوسيلةيكونأنعلىقادرأالطفلتجعلأنيمكنموحدة

والأنا،جيلإلىجيلمنومعتقداتهمجتمعهعاداتانتقالاستمرار

إلىيتغيرالحاضريجعلأناستطاعتهفىنفسيةقوةبأعتبارهالأعلى

ينشأالتىالخارجيةالقشريةالطبقةمن)للإدبالنسبةوكذلك.ماض

فىيفوقهontogenesis)1(إالتكوين"فإن(الأعلىالأناأساسأمنها

.زولس!!هالأفى"3أ3النوعىالتطورأوالنشوءطريقعنعليهويتقدمالأهمية

لايخرجاثنتينمنطقتينعنتعبيرهوإنماالاشعورأنيوبخويرى

اللاشعورمثلوهو،الشخصىاللاشعررهىأولاهما،حدودهماعن

ولكل،(ا!السلالىأوالجمعىاللاشعورهىوالأخرى؟فرويدعند

بالاشعورخاصةمنطقة:إضافيتانأخرلِانمنطقتانالمنطقتينهاتينمن

وتطورها.الكاثناتننرءأرالفردترءهر:التكوين;1(
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مستوىوهو،preconscious،الشعرإقب!مادا:تسيالشخصي

فىفيهيستتربماالفردلايشعرمباشرةالشعورالمستوىوراءيكمن

بذلإذاأرادمتىمحتوياتهيستحضرأنيستطيعولكنه،الحاضرةالل!ة

والأناناالاًخصائصأهممنوهو،كثيرأأوقليلاًجهداًذلكفى

الذهنيةالعملياتمنالعديدعلىالمستوىهذاويحتوى،الأعلى

استرجاعها،علينايعزولاحصلناهاأنلناسبقالتىوالمعلومات

قبلما)ومنطقة،استحضارهاعلينايشَقلاالتىالكامنةوذكرياتنا

فرويدعند،الشعورقبلما"مطابقةنسخةهىإنماهذهلمالشعور

-س!؟لما3!الشعورمادونأأو،الشعورتحتما):هىالأخرى.والمنطقة

onscious،العقليةالنشاطاتويمثل،الجمعىاللاشعوريماثلوهو

اللاشعورإلىأ!ربالجمعىاللاشعوررمنطقة،مباشرةالوعىعتبةتحت

محدودلقدرتخضعالتىالبدائيةالحوافزعلىتحتوىأنهاإذالشخصى

أالإد،دتماماَمطابقةالخارجيةالمنطقةوهذه،السيطرةأوالتحكممن

عنصريةقوىعلىتحتوىالجمعىللاشعررالعميقةوالمنطقة.الفرويدى

:---.سلالمِةوذكريات

(باللذةالمصحوب)الجسمانىالألميثونأنيم!ت،وكذلك

التوالىبعلىالظراهرهذهوتعرف،معينةظروففىمحتملاً

أصبحولقد.masochism)3(!المازوكيةأو،sadism)2(!الساديهّلا

نأالجمعىاللاضعورومزدى،العقليةالحياةفىالأصلهرال!لالىأوالجمعىاللاضعرر)1(

الغرائزإلىبالإضافةوذلكدطورهافىالبن!ريةبهائرتالتىالحقبدراثيئملاللاضعرر

العامة.الحيرانبة

النزعةعلىواصعمعنىفىتطلقلفظةوهى.المعذبنفىنىالتعذيبإلىالميلهى:الادية)2(

عامة.بصفةالقسرة!ى

العملياتلهتلذلاوالمازوكى.الآلامإحداثبواسطةالجن!بةالرثارةإحداثهى:المازوكية)3(

الفسؤ.لضربتعرضإذاإلأالجنية

86

http://www.al-maktabeh.com



الأناأو،الِإد)بمظاهرِيمتمرنشتلامذتهفى!يدأتجاعمنابعضا

حدإلىالفجوةتضييقشأنهامنالتىالمظاهوتلك،النشوئية،الأعلى

هناكأنكما،ريوبخفرويدمنكلعنداللاشعورمفهومبينكبير

ونقصاَ،واضحاًمرئيأبزوغاًأوانبثاقأالإدمظاهريعتبرونفرويديونكتاب

.الزمكانمنمتصلةسلسلةفىللحياةفرديةلصورظاهرأَ

الروحىالميراث)بأنهالجمعىاللاشعوريعَرف،أيضا،ويوبخ

.،فردكلعليهالفطور،البشرىللترقىالعظيم

عنالذهبيةالحقائقإحدىإلىنشيرأنيمكن،وأخيرأ

منحالبأىيمفصلاًنلايمكنالحىالكائنإن:وهى،البيولوجيا

بيئته.عنالأحوال

العقلية4الاتيات

منهماكليؤدىإنمااليوبخىوالشعورالفرريدىاللاشعورإن

،)2(والنكرص،)1(كالكبت،العقليةالآلياتبوساطةوظيفته

توجيهعنديحصلكما))4(والاستبدال،)3(والإسقاط،والاستدماج

نفمسمنولكنالأصلىالهدفغيرأضوىأشياءنحوالغريزىالهدف

صورةفىمتعددةثهميةمحناصرإدماج)والتكثيف،(المستوىأوالمرتبة

عندالنفسميةالطالَةأواللبيدراتجاهأوالكف،رالانطواء،(واحدة

)1(onاrepress:الإ-!ر.بأصأقفلاذ،فتجاهلهمراجنهعنالأناعجزنف!ىصراعهر

(regression(Y:أوعقلىم!توىالىوارتداد.الإنانلخعيةالمعتادالنمرانعكاسبهبقصد

الطفلى.اللوكأنماطإلىةالعرإلىكالنزعة،سابغدلركى

)3(projection:الآخرين.إِلىنف!يةخبراتمنبهنرعزوما

4()displaeement:آخر.مكانإلىمكانهعنضىءإزاحة
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والتسامى.،(الخارجإلىالفرد

لاختيارالتعجيزمندرجةعلىبداهةتنطوىإنماالآلياترهذه

ityالواقع - testingمنكانسواءمقبولأالتعجيزهذايكونوقد،لم!هس!ا

ىأوالتوحد،الاجتماعيةالناحيةمنأو(الباثولوجية)المرضيةالناحية

لأمثلةالحتميةالنتيجةهو،الواقعمنتهربأالتخيلفىالاسترسال

wishfulكا!ن!لم!)1(،الرغبىالتفكير"منها،كثيرة thi،اليقظة،وأحلام

والأعراض،والسحر،والفن،رأللعب،المتكلصودةغيراللصانوفلتات

.والأحلام،الذهانية

مقبولةغيرالإدطبيعةمنمادةفتنشطةالفرويدىاللاش!حعورأما

النتيجةفتكونالشعورحيزإلىخروجهايسبقرلم،الأعلىللأنا

،الشعورإلىالخارجمنومنعهاالغريزيةالإدممالبكبتهىالمنطقية

الآلياتمنأكثرأولواحدةخاضعةالمكبوتهالمادهّهذهتكونوحينئذ

الذىالرغبىالتفكيرمنضربإلىفتحولها-إليهاأشرناالتى-العقلية

الأعلى.الأنايتقبلهأنيمكن

عقدةتشكلإنمانواةتمتلكالتىالرغباتأوالأفكارومجموعة

Complex،بحسبعامةوشرعيةشاملةفعاليةذاتمعينةعقدوثمة

عقدة:المثالسبيلعلىالعقدهذهضروبومن،الفروديينتعبير

لماعقدة1كلمةأنيفوتنارلا،إلكتراوعقدة،أودلمجاوعقدة،الخصاء

يوبخ.باسم،الحالبطبيعة،ترتبطإنما

الشعور.يتقبلهالامادةأيضابتنشيطهتقوماللاشعررأنيوبخويرى

صحيحا.الىءذلكيكوناننىرغبتهلمجردماضىءبص!المرءاعتقاد:الركبىالتفكير(1)
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العقلىللنشاطنماذجأربعةبخدالشعورعنيوبخسيكولرجيةوفى

الحدسأووالبديهة،والإحساس،الوجدانىرالشعور،التفكير:هى،

،العموموجهعلىالحيويةالنفسيةالطاقةفهو،يوبخعنداللبيدوأما،

إلىإمامتجهاًيتحركوهو،إليهتتجهالذىالموضرععنالنظربغض

،الخارجأوالداخلإلىيتجهأنيمكنكما،خلفإلىوإما،أمام

انكفائياً،أو،تمّدمياًإمايكونأنيمكناليرفياللبيدوفإنلذلك

..منبسطاَأومنطوياً

طريقعنالشعوريةالنشاطاتفىنفصهعناللبيدويعبروحين

سرفاليربخىاللاشعورفىالانطواءأنهذافمعنى،الذهنيةالوظيفة

!المميزةغير)الوظائفمنأكثرأوواحدطريقعننفسهعنيعلن

undifferentiated،أيضا.المميزغيرالتجاهأرالموقفطريقوعن

العقدتشكلالتىهىالمميزةغيروالمواقفالوصائفوهذه

بدونيوبخعندللاشعوروصفاًيحددأنالضخصيستطيعولا،اليوبخية

صورأيوبخيعتبرهاالتى،Orehetypes"الغابرةالطرز"إلىالإشار3

مماثلسلوكإلىتؤدىمعينةلاتجاهاتغسريزيةلا"ستجاباتزنماذج

!بكلمة،الفطريةإمكانياتهابفضلوذلك،السيكولوجيةللضرورة

البيولوجية.للغريزةالسيكولوجيةالمماثلةأوالمطابقةهىإنها،أخرى

كانسواءللاشعورعميقفهمهناكيكونأنلايمكنأنهغير

الفرويدى!اللبيدوأإ!فهمبدون،بوبخياشعورأأوفرويدأَلاشعورأَ

إنتالفصلفىوعنايتنااهتمامناإلمِهسنوجهالذىهوومذا،واليوبخى

الفه.شاء
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ألحياةقوة

تكمنمميزةبصفةتتسمحمِةمادةكلأنفىشكمنليس

للكشفتسعىالتى،الحياةدفعة":هىالمميزةالصفةوهذهفيها..

دفعةأنبذلكونعنى،المفردالحىبالكائنخاصةبوسائلنفسهاعن

العلة!أو،الحياةإرادةأو،الحيويةهىإنما،للإنسانبالنسبة،الحياة

ريوبخ(فرويدعند)وللبيداأو،(برجسونعند)اح،دةول44لمة!لفاعلةا

عنداللبيدومفهومعلىأو،نتعرفأنالفصلهذافىوسنحاول.

.وشويتزررباَدلذلكبعدونتبعهما،يوبخعندثم،فرويد

لمالايروس"علىفرويداًطلقهالذىالاسمهو،اللبيود)و

EROS،الثناتوس)نقيضوهو،والحبالحياةغريزة،THANATOS

بحسب-قبلمنأشرناكما-الغريزتانرهاتان،والهدمالموتغريزة

دائماًتحاولالإيروسغريزة،أساسيتانغريزتانهماإنما،فرويدمايراه

والحفاظصونهاعلىوتعمل،أوفروذرات،ْأكبروحداتتكرَنأن

أجلمنبعضإلىبعضهاالأشياءتأليفإلىتهدفأنهاأى،عليها

وتفتيت،الارتباطاتتفكيكإلىالموتغريزةرتهدف؟الحياةاستمرار

صراعاَنفسهاالحياةلتصبح،الحياةوإنهاء،الأشياءوهدم،الذرات

.)1(الاتجاهينهذينبينوسطأوحلأ

منونماذجصورتكوينعلىدأ"لماالعملهوالإيروسرهدف

رالحبالجمالذرىبلوغإلىيصبوبذلكوهو،إبداعأأكثرالحياة

بخثى،عئمانمحمدالدكتورنرجمةفروبدلسيجمرند،النفسىالتحليلمعالم)كتابانظر()1

المترجمونفىالمؤلفلنفس،والغراثزالذات"كتابوأبضأ5891-54لم53ص،ئالثةطبعه

.6/15عى3ط
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إلىالرجوِمإلي!الحيةالكائناتدنجعفهر3الثناترِهدفوأما؟والخير

تأتلفأزيمكنالغريزتانوهاتان،للحياةالسابقةالعضويةكيرالحالة

إحداهماتتعارضأنيمكنكمامعهاوتعملالأخرىمعمنهماكل

تحطيمعمليةهرإنمامثلأ--فالأكل،ضدهاوتعملالأخرىمع

الجسم،فىجديدةإنسجةتكوينهوالطعاممنالغرضولكن،للطعام

الغريزتينهاتينمنكلبهاتقومالتىالداخليةالعمليهَوهذه

الختلفة.الحياةظواهرضروبجميععنالمسئولةهى،الأساشتين

نأإذ،فيهويستقرالإيجوفىالأمربادىءفىيتجمعواللبيدو

.)1(اللبيدوفيهلِختزنالذىالصحيحالأصيلالمستودعهوالإيجو

primaryلمالأوليةالنرجسية9بالحالةهذهوتعرف nareissism.

هذاكانسواءماموضوعفىالنفسيةالطاقةتتجمعوعندما

موضرعى،لبيدرإلىالنرجسىاللبيدويتحول،شخصاًأوشيئاًالموضوع

لعملمضاددزفصيهCatheets!بشحناتأالإيجويبعثثمرمن

أشياءمنالخارجىالعالمفىمايطوَقأنهأى،أخرىشنجشت

عنالإيجوفىوتتدفقالجسمفىموجودةاللبيدوومصادر،ليستثمرها

مختلفة.أعضاءعدةطريق

نأهناونضيف.،الهو9أولمالإد"عنتحدثنااًنسبقولقد

البيولوجى-رايزمانتصوررفى،السيكولوجىفرويدتصورفى-الإد

أجهزةمعتشتركالتىالعصبيهَالانعكاساتمنالمجموعةتلكهو

فىالإيجوتكوينقبلالحىالكائنوتشكيلبناءفىالبدنيةالأعضاد

دار09ص-رمزىاحقالدكتررترجمة-نرريدليجمرند،اللذةمبدأفرقما"كنابانظر(1)

.المعارف

19

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عنالبحثدا"لبمأنهالإدطبيعةومق،الأعرالأناثه،الأولالمقام

مراعاةبدونتكنمهماوشهواتهرغباتهإشباعسوىيطلبولا،اللذة

الواقمءلاعتبارات

يعتبرولأنه؟النفسمناللاشعورىالجانبذلكهرالإدولأن

الفطرية،والرغباتالميولعلىيحتوىولأنه؟الغريزيةللطاقةمصدرأ

وغيروجاهلأخلاقىغيرإذنفهو،البدنمنتنبعثالىّالغرأ،لزرعلى

مناهجهلهفإن،ذلكومع.قلقبأى!لالِبالى،للأخطارمدرك

فىق!إأالتىبالتغيراتالحساسيةشديدفهو،الحسىبالإدراكالخاصة

يشبعأويرضيهعماتواًالبحثفىتستحثهالتيالعضريةالتوترات

سواها.لايهمهالتىالغريزيةحاجاته

..،اللذةمبدأ)لوفقألايلينبعنادالإديعملوهكذا

سكيفمتى:عنالنظرىبالسؤالالاهتمامشديدفرويد!كان

الذىالمبدأذلك..اللذةمبدأعلىالتغلبالإمكانفىيكونأنيمكن

الامتناعوليس،الغريزيةلحاجالّهالداخليةالتوتراتخفضإلىيفتقر

إلىيؤدىقدفهذا،شيواتهاوإخمادالذاتوقهرالرغباتلسائرالمطلق

.الفناءأرالموتأىNirvonaلماالنرفانالا

مغلق4جهازآلي

المجموعأو،عموماَالنفسيةالطاقةهويوبختمسورفىواللبيدو

الشدةمفرطةالقوةهوواللبيدو،النفسىالجهازداخ!!للقوةالكلى

تأثيراتهاخلالمنتحديدهايتمأنيمكنالتىالنفسيةللعملية

ما.مرضوعأوجسمفىغيزعنعنصراوصفةفصلأرنكرةاصنخلاعى:التجريد()أ

http://www.al-maktabeh.com



رهو،ديناميةعلاقاتعزيعئرتجرِيد)1(بمثابةأنهكما،السيكولرجية

.الفيزياءفى!الطاقة"بمفهومأشبهذلكفى

عنعاجزيننزالماأنناعلى-أخرىناحيةمن-يوبخويؤكد

لطاقةوجودعدمأووجودهناككانإذاعماالسزالعلىالإجابة

التناظرأوبالتماثلماحدإلىيلتزمذاتهالوقتفىوهو،مميزةنفسية

-selfمغلقاًآلياًجًهازاَالكلىالنفسىالجهازويعتبر،للفيزياءالوظمفى

tingفىregulومنتظمة.مستديمةديناميةبحركةلقوم

منإليهاأشرناالتى-المميزةغيروالمواقفالوظائفأنوحيث

شحنةأوأعلىاللبيدومنجهدأتحرزلذلكفهى،لاشعورية-قبل

جهدنقطةمنللانطلاقاللبيدومناتجاهاأيضاهناكأنكما،أكبر

يمكنالتوازنوهذا.التوازنإحرازلمحاولةمنخفضجهدنقطةإلىعال

الحىالكائنقبلمنمحاولةبأنهالفيسيولوجيا-بلغة-عنهالتعبير

،Homeostasisالختلفةالحىعناصرالكائن،بينالبدنىالاتزان!لتحقيق

الداخلى.راستقرارهاالبيئةئباس!،أخرىوبكلمة

entropyالانتروبيبا)1(قانونتماماَيماثل-الفيزياءفى-والتوازن

نأيمكنالمطلقةوالانسّروبيا.(الصفردرجةعندالطاقةتوقفأى)

.الموتإلىتفضى

اللبيدوفإنثمرمن،آلىجهازالنفسإن):يقوليوبخولكن

نفسىلقانونخاضعلكونهنظراًمتأملةدراسةموضعيكونأنيمكن

ولكنها،متغيرةوكيروثابتةمسمقرةاللبيدروكمية،الطاقةبقاءفى

.حرارىد!نامىنظامفىالمستفادةكيرللطاقةمقيامأيعتبررياضىعامل:الانتروديا)1(
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إلىالضدمنطبيعيةبصورةويتنقليتحركالكلألنتجعلأنعلىقادرة

طأريمكن،بينهماالموجودالجهدفىالتباينبسببالآخرالضد

وبهذه،الإرادةبفعلالآخرالضدإلىالضدمنأيضااللبيدريتحول

الوظائفبسببمستديمةبصفةبالنشاطالمفعمةالترتراتتنشااالطريقة

.باللاشعورالخاصةالمميزةغير

ثمةوليسequililriumتوازنهناكليس9أنإلىيوبخويشير

بدائيةصورةوصيانتهاالطاقةيعتبرأنهكما.،تضادبدونآلىجهاز

الجمعى.للاشعور

إلىالأماممنسواءاللبيدواتجاهاتإلىقبلمنأشرناولقف

للفرديضمنالناجمحوالترافىّ.الخارجإلىالداخلمنأو،الخلف

تقدميةحركةإلىيؤدىممأ،الوالّعومطالب،الملحةاحتمِاجاتهتحقيق

ارتدادية.حركةإلىيفضىقدالتوافقفىالفشلأما.اللبيدرمن

الذاتيةوعراملهدوافعهالموضوعيرجَهعندما،أخرىناحيةومن

فاللبيدو،الخارجىالعالملمقتضياتمراعاةبدونالداخلىالعالمإلى

مطالبمعالتوافقفىفشلهعلىالفرداستمرواذا،منطوياًيكونهنا

وزيادةاللاشعورتقو!ةفىسبباًرالانكفائيةاللبيدوحركةستكون،الواقع

كانإذاneurosis)2(عصابإلىإماتؤدىالطاقةهذهوإعاقة،حدَته

)4(كليأ.النكوصكانإذا3"ث!س!لأ30أ)3(3ذهانإلى،أوجزئياَالنكوص

بئكلومطالبهاحتباج!لهتحقيقلهدضمنبصورةللببةوفقأنفهالمرءتكيبفهو:التوافق)1(

وضضيأ.اجنماعأمقبرل

النفى.العتلرالاضالرابائرلمرفى::هوالدلعم!ابئا!ىأ3كألزهاا

معينةأعمالإلىالعردةإلىكالنزعة،سابقسلوكىأرعقلىمترىإلىارتدادهر:النكوعى.)4

طفولنه.فىالإنسانيأنيهاكاناللركمنوأنماطمعبنةرخبرات
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4القوةةإوافى

نأيذكرالقارىءولعل.آدلرسيكولوجيةإلىأيضاأشرناولقد

فى!تتمثلالتىالقوةإرادةهىالحياةفىالدافعةالقوةأنيؤكدآدلر

masculine،الرجولةتوكيد protest،للحصولعصابيةمحاولةوهى

بالنقصالشعورعنللتعويضوذلك،والعظمةاسميطرهّواالتفوقعلى

عماوالنابخ،نفسىضعفأومعنوىأوعضوىعجزعنالناثىء

حدإلى-الأمنأوالطمأنينةبعدمالعامالإحساسمنالشخصيعانيه

كانالتىالطويلةالنضجلمرحلةنتيجة،جميعاَالناستجاهبعمِد-

رالديه.على-وبرهبةكلياً-اعتماداًخلالهافىيعتمدالطفل

علىالمعيشةلادسمةتعتبرالتىهذهالقوةإرادةأنرآدلويعتقد

للأغراضاستخدامهايمكن!الحياةمنالمجدىغيرالعقيمالجانب

مثل)،الاستبدالطريقعناجتماعيامقبولةجعلهاأى،الاجتماعية

)الفرديغدوالطريقةوبهذه.أالاجتماعيةالفائدة"و،الحياةهدف

هذابأنمقتنعاًكانآدلرأن،ويبدو.أالزائدإلىالناقصمنمتحركاَ

لمجتمعنا،!سوئ)مظهرإلآهوإن!التفرقأجلمنالكفاح"

.خاصمشروعاقتصادياتعلىالأمرواقعفىموً!س!

التنافسىالسلوكمنلضربهذهالقوةإرادةأفضتولقد

للضعيف.والفناءللأصلحالبقاء:إلىيهدفالذى)1(اللاجتماعى

الحياةمبادىءإلىالتربيةلإعادةأسلوباًالنفسىآدلرعلاجكانثمومن

وترقيتهالبشرىالجنس!إصلاحمنالحقيقىأملهوكان،الاجتماعية

الاشتراكية.الخطوططولعلىالمجتمعتنظيملإعادةالتمهيدهو

بالآخرين.الاختلاطمننفوز:اللاجتماعى(1)
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بقدرالتشاؤميةشوبنهوربفلسفةممّأثرةآدلرسيكولرجيةتكنولم

نيتشه.بفلمسفةمتأثرةكانتما

تكادالذاتوييدالعدوانفهمفىآدلرهقالاتأنالملاحظرمن

ولقد،،القوةإرادة!عننيتشهلفلسفةمطابقةسيكولرجيةنسخةتكون

.،\،بذلكآدلرصرخ

ص!حولس!عحداص!وله،3،الحياةأجلمنالمهابة"عنئريتزرفلسفةأما

عنتعلنالتى!العيشإرادةداعالميةأساسعلىقامتفقد

العيش،إرادةإلىتدعوالتىالبيئةحسابعلىرجردهاوتؤكدنفسها

إرادةوسطفىالعيحقإرادةأنا):هكذافلسفتهعنشريتزرويعبًر

لمذهبصيغةإلأهىإن-الفلسفيةالنظروجهةمنوهذد-.لمالعيش

عنمطلقأتعبيرأالكرنفىحىهوماكليعتبرالذى21"الوجودوحدة

الإلهية.الإرادة

الدوافعوجودتؤكدشويتزريبدلِهاالتىالآراءهذهأنفىولاريب

علىالتسيطرإلىإماتهدفالتىالدوافعتلك،الإنسانفىالعدوانية

تدميرها،علىالعملإلىوإما؟حاجةأولرغبةإشباعأولهرهاالعوألق

عنتعبيراًأنفسنانحطمفإنماالداخلإلىعدواننانوجهحينمافنحن

نعبرفإنناالخارجإلىالدوافعتلكوجهناإذااًما،الموتفىالرغبة

علىولكن،فيهاالتصرفبحريةنتمتعالتىالحياةإرادةعنبذلك

ول.4س!ا؟:11لأص!*س!+"ص!*3.4لاص!،س!2ول5ءولول*ا،.!1،41)

وفى.العليةللذاتمظاهرإلأالموجوداتسائروما،اللةكيرالوجردفىلايرىالذىالمذهبهو)2(

المذهبهبهذاالقائلينأشهررمن.عرلىوابنالحلاجعنالمذهبهذاظهرالعربيةالفلفة

الةذاتعنتعلنالتىالمظاهرمجمرعوالعالم،الرجودوحدههواللةبأنيقولالذى،سبينرزا

.(Ethiqueprop.15)بذألهتا!لم،جودلهايكونأندون
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الخارجى.العالمفىماشىءأوماشخصحساب

شأنهمنالذىالقهرأوالإجبارقانونبمقتضىنعي!قفإنناوهكذا

علىنظلأنأجلفمن.يعيم!كيمايدمرأن

إرادتناأيضاتتضمنأنلابد(الإيروس)للعيم!إرادتنافإن،الحياةقيد

!ظاهرةتجاهفجأةأنفسنابخدوهكذا.(الثناتوس)للتدمير

وفىالزماننفسفىالموجودالتضادأى")1(،الكامللتناقض

.المكاننفس

4عامعالمىافحفى

رجودفلولا.الحياةإرادةوجودفىشكثمةيكونأنلايمكن

العيشوإرادة..الأرضوجهعلىالب!ةحياةهناككاشاما3الحياقوة

ملحقوىحافزأودافعهىإنما،الحياةصورأبصصافى،هذه

واستمرارها.الحياةمواصلةعلىيعمللاشعورى

العقلىنموهولاكتمال،عاليةالذكاءمندرجةالإنسانولبلوغ

للأمورفهموحسنردرايةوعىحاسةلديهأصبحتفقد،والنفسى

الذىالأعمىالدافعمنبكثيرأقوىلديهالإنسانيةالعيشإرادةجعلت

.البقاءأجلمنبالبقاءيتشبث

،الإيروسفىالعميقوتأثيرهاالقوىأثرهالهاحرةإرادةوللإنسان

مماثلة.بطريقةالثناتوسيتاثوأنيمكنالحرةالإرادةهذهربسبب

مقابلالحرةالإرادة:وهى،عليهاالمتنازعالقضيةإلىيقودناوهذا

نزعتينأومبدئينعنالتكئف:الفيزياءفىالاصتقطاببةظاهزهر:الكاملالتناقض(1)
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ثمةأنمف!ِشخص5طأ2طلداضتىالهِشصت.determinism)1(11-خك!جة

أطنابها،الفوضىلضربتذلكرلولأ.الكونهذافىموجودةحتمية

.الفسادالكونوعم

بدونالفردأنإذ،حرةإرادةوجودللخبرةالأوليةالمعطياتومن

آلية.بطريقةعملهيؤدىآلىإنسانمنأكثريكونلنحرةإرادة

،الخلوقاتباقىعنومميزأ،نوعهفىنريدأالإنسانكانوما

النزعاتبعضمقاومةعلىلقدرتهالأ،الكائناتسائرعلىرمفضلاً

حتىولضرورته،والمبادأةالكفعلىولقدرته،أخرىنزعاتوإطلاق

غايةعلىغايةتغليبأو،مختلفينأمرينبينالاختيارحريةلهتكون

عنبعيدأإليهيميلالذىالسلوكاختيارحريةلهتكونوأن،أخرى

الداخلية.أوالخارجيةالمؤثرات

العلواظاهرةتماماًيطابق-فلسفىكمففوم-الحتميةومذهب

المفهومة،بوجوذناالخاصةالمظاهرتكيوائمفهوولذلك،>"الطبيدِ"

بوجودنا،الخاصةالمظاهرتلكولكن،الطبيعيةالعم!إمبلغةضمنا

معتتواجدأنيمكن،الأخلاقيةأوالعقليةالعلومبلغةجيداَالمفهومة

نأأى.معأوتتعايش،معأوقتفىرالحتميةالحرةالإرادةمنكل

فرولدعندأتصاهافىالحتميةالفلسفةونظهر،الحزبالارادةيعترفلامذهب:الحتمية)1(

يفعلأنيستطيعانهيعتقدمنواهمأإلأليىرأنه.أعمالتاعلىلناسيالرةان-سىنهو،وألباعه

نصرفكلفأصاس،حنمبةودوافعهاأصبابهالأنحنحيةجميعأأعمالناإن،2بدمايفعللاأو

هذاوننيجة،الاْعلىناالاًجانبفىكاناوم،الهوجانبنىمنهماكان،اللاشعررهو

.كانوجهأىعلىاللركهرالإنانإرادةعنالمتفلاللاضعررىالتفاعل

والجيرلرجيا،،الأحياءعلموتئمل،الالبيعيةبالأضياءالمعنيةالمعرفةعلرمهى:الطبيعيةالعلرم)2(

.والكيمياء،والفيزياء،المعادنوعلم
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نفسفى،وأمانسلامفىالأخرىمعيعيشأنيمكنمنهماكلأ

ظاهرةإلىأخرىمرةبذاكرتنانعودوهكذا،المكانونفسالزمان

الكامل،التناقض

-5*الأحديةأو!الواحدية"أساسعلىيقوميوبخعندواللبيدو

nistie،كلأشاَ(اليوبخىاللبيدو)النفسيةالطاقةيعتبريوبخأنأى

اصبيعيةلتحولاتخاضعفهو،مظاهرهتعددتولوحتى،واحدأجوهرياً

.محددموقفأىفىالديناميكىالجهدبحسب،صنعيةأو

القوةأرللطاقةالكلىالمجموعهواليربخىاللبيدوأنوحيث

الموضوععنالنظربغض-النفسىالجهازبداخلعامةالحيريةالنفسية

يمكنالتىالنفسيةالظواهرصنوفكليشملفهو-إليهيتجهالذى

،.المضمرنقيضهإلىبالإضافةتخيلهاأوتصررها

اليوبخىاللبيدويكونفلاظاهراننقيضانوالموتالحياةأنوحيث

تعبيرأأيضايكونرإنما،فحسبالفرويدى!هـالإيروسعنالتعبيرهو

اللبيدومظاهرأنلنايتا!دهناومن،الفرويدى،الثناتوس)عن

يطابق-وإنه،الفرويدىاللبيدومناختلاطأواًعظمسعةأكثراليوبخى

.برجسونعندلمالحياةدفعةداأولمالحيويةالطاقةدافلسفمِأ-

،،للإيرومى"مرادفاً،ماوقتفى،الفرويدىاللب!دوكانولقد

الإير!سوكان،اضناتوسالاهىثانيتجما،أساسيتينغريزتينأحدوهو

فرويدأطلقهالذى،الجنسيةللغريزةالسيكولوجىالتعبيرهواللبيدوأر

الفرويديةالفنيةالمصطلحاتفىجدأالواسعبالمعنىsex،الجنح!!على

لآلآ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا.ة11:ءهأ:4ص!ا11-؟..ا)نا.ت،ا،،*ا01ة،ا.50ةاذ"ح

،-صير-ص!َحا3-.-(-ةكا-ي-بم"صيرهـ-

وأمركبةغرائزرجودمنوتحققبعدفيماعادولكنه،العامةالوحيدة

فرويد،رأىفى،الأخيرةهذهوكانت.!المازوكيةكالسادية،مكؤنة

وهو،ولهأ،*4عالتثبيتإلىيؤدىالذىالسوىالترقىتخلفعنناشئة

بالإضافةaggressionالعدوانوجودولكن،اللبيدولترقىشكفإعاقة

مشكلةجحلمعينةموا!فىوالواضحالمميزالجنسىالفابعإلى

.تعقيدأأكثرالمؤلفةالغر!نر

الإثارةبإحداثمصحوباًعدوانأالساديةفرويداعتبر،أخمِرأ

شخصياتأوموضوعاتإلىأى،البيئةلخارجطاقاتهتتجه،الجنسية

صميمهافىولكنهامماثلأاختلاطأالمازوكيةاعتبركما،خارجية

كانسواء،أحالتينكلتافى،لعدهـانوإنه.ا!ذاتنحويتجهعدوان

.!الثناتوسأاسمفرويدعليهأطلق،الداخلإلىأوالخارجإلىموجهاً

الغريزةأما.والتدميرالهدمفىذروتهابلغتغريزةهوإنماالعدوانوهذا

تماماَ:لمالثناتوس!نقيضعلىفهى،الإيروسأغريزةرهىالأخرى

.والجمالالحبذروةبلوغإلىوتصبووالحقالخيرتنشد

الموتلغريزتىتناقضأ،الأمرواقعفى،العدوانهذاكانولقد

مختلفةمظاهرليستالغرائزلأن،محدودت!قضولكنه؟والحياة

وهو،انفصالىمصاحبلهاغريزةكلولأن،ؤاتهاالنفسيةللطاقة

تقابله.الذىالدافعمبلغوالعمقالأصالةمنيملغالشعورمنضرب

هىالغرائزهذهأنبهالمسلممنيكونأنيجب،ذلكومع

أئهاإذ،)1(الفرويديةالميتاسيكولوجيةفىللجدلالمثيرةالأساسيةالنقطة

العملياتبينالعلا"فىالتأملطر-شعنالنف!يةالظراهرلدرامةالاصطلاحهذافرويدادتخدم)1(

.الكونفىالعقلمكانةفىأوالج!مانيةوالعملياتالعقلية
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فرويدلأن،منهامناصلاالتىالختلفةللتفسيراتعرضةأكثر

نأحينفى،لا!البيولوجيةالتوتراتبلغةيفكركان

.الفيزياءديناميكابلغةالتفكيرثمرةهواليوبخىاللبيدو
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ل!لاد!الشلعإتالللإيةنطإ

يونجعنك

الذىهولمسفرويد"نإلىالثاكالفمما!فىأشرناأنسبة!

وإنصا،التسصيةهذهعليهأطلقالذىحتىهرولا،اللاشعوراكتشف

-قامأنههواللاشعوإلىالطريقمهَدالذىَاِئدالعملهكان

الأمراضعلاجفىاللاشعررىالعاملاستخدامبمحاولة-كمتخصص

أنهرأعلن،اللاشعورفىالجنسىالعنصراكتشفأنهكما/ألعقلية

أحلامأنأيضاوأعلن،حالأىعلىالوحيدالمهمالعاملهوليس

للاشعور،العامللإتجاهدليلوأصدقكأوثقتستخدمأنيمكنالشخص!

،الأحالأمصتالمستفيضةالعمليةبدراستهشديدأاهتمامهكانلذا

الحديث.العصردراساتأعظممنتعدفذةممتازةدراسةبالحقركانت

دافعأقرىهوالجنسىالدافعبأناقتناعهلعدمفرريدآدلرواخملف

وأن،للقوةالأنانيةالإرادةهوالأقوىالذافعأنمؤكدأ،البشريةفى

النمو،"طبيعةوأن،الجنسيةالغريزةمنمداهفىأوممعالحياةنشاط

.الجذورأعمقهىبل،العللعلةهىمعانيهابكل

ولادتهمنفللفردالشخصىالتاريغإلىوآدلرفرويدمنكلرنظر

العصبىالاضطرابأسبابعلىيحترىكتاريخذلكبعدماإلى

مرحلةفىشىءالرجلمِنهذينمنأىانتباهيجتذبولم،فحسب

بالأشكالوعلاقته،بالفردالخاصالماضىمنأكثرالمبكرةالطفولة

الأبأرالاًم)،الطفلبيئةفىالغالبةوالانطباعاتالمظاهرأوالخارجية

وأالجسملبنيةوالعارض،ناحيةمن(البدائلأوالأخأوالأختأو
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ناحمة/صْ،،حدتهمنماتتألف.التىخصائصهءمجمه9أاصبيعته
سا-،كا!!ا

أخرى.

بعضلىاٍترجعإنماالحاضرمفاعبأنيعتقدمنهاكلوكان

ئرتالتىالخاصةتجاربهخلالالماضىفىللفردحدثتالتىالكوارث

أصمبابها،ومعرفة،آثارهارتتبعالرواسبهذهربتقصى،حياتهفىبه

منفيهوماالمستقبلإلىذلكبعدوالتطلع،إزالتهاعلىوالعمل

العمّليةأوالجسدية-الصحةيصيبمامعالجةيمكن،واًشوإقتطلعات

.للعلاجقابلةكانتإنبالاعتلال-

يوبخ:قال.اللاشعورمفهومتفسيرفىفرويدمعيربخواختلف

أنهاعلىتفسيرهالايمكناللاشعورفىموجودةكانتعناصرثمةإن

واللاشعورالشخصىاللاشعوربينيوبخوميَز،بحتشخصىشىء

وأ،ينسىأدظعليهضفيالذىهوالشخصىاللاشعرربأن"الجمعىلا

رلكنتجريييةحالةفىكانالذىهوأو،العقليةالحياةفىيكبتأن

اللاشعوريهللمادةمستوىالشمخيكىاللاشعورتلتويقع،وعىبدون

العصب!.شالجهازالمخبروتوبلازمافىالموروثة

يتقبلهالمالتىالجمعىاللاشعورفىوالبارزةالقويةالعواما!أما

المثالأوالنموذج"اسميربخعليهاأطلقالتىفهى،كحقيقةفرويد

وأ،!صولhetypesلم!المادىللجسد!الخطابقةالنصاذج!أو،الأصلى

Primordialأالغابرةالصور" inages.أفكارأَليستالغابرةالثهمورهذه

وصدى،البعيدالسلفعنموروثةخبراتنتاجهىوإنما،سوروثة

إلىبالإضافةلكوت،تطورهافىالبشريةبهائرتالتىالحقبلحوادث

الأفكارأقدمعلىداالغابرةالصورداوتحتوى.العامةالحيوانيةالغرائز
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عامة.البشرىالجن!فىالمتأصلة

بشكلالأحلامفىتظهرفهىغابرةوالطرزالنماذجهذهولكون

حيواناتهيئةعلىللحالموتبدو،والهمجيةبالعنفيتصمخرافى

موغلةتاريخيةأطوارفىفعلاًتعيشكانتالطبيعىحجمهامنأضخم

النماذجهذهيصحبماوغالبا،قطحياتنافىنرهالمالقدمفى

هذهاكتشافويمكن.الحالمحياهّفىالأهميةغايةفىبأنهاإحساس

لردالعريضةالخطوطفىأيضاوإنمافحسبالأحلامفىلي!النماذج

معها.وتفاعلهلبيئتهالإنسانعندالفعل

واجبهأداءوراصل،الإخلاصكلعملهفىفرويدأخلصولقد

غايةفىعلاجيةسمِكولوجيةحقائقإلىتوصلحتىدقةوبكلبأمانة

مصادروعن،النفسيةالمركباتمنكثيرعنوكضف،الأهمية

ابتكاراته.أهممنأيضايعتبرالذىالنفسىالأمراض

المجهرل،عالمإلىمتجهأأمامإلىوهدرءببطءدلففقديوبخأما

فرويد.يفهمهكما"للعلماالمحدودةالضيقةالمساحةحدودخالىج

.بالحياةتتأثرولاتتطورلاصماءكتلةإلىالعلمتحويليرفضوهو

الغرلإلزمنغريزةإلىلاتنتهىالبشريةالنفسجذورأنيربخويؤكد

،الجذور!لأن،وآدلرفرويدمنكليذكرهاأوهويذكرهاالتى

أنهاعندهوخلاصتها،الحيادلرجودبلالحىلوجودسابقةالعمياتة

عالممنيخرجولا.والتسليمالرمزبغيرلايدركالذى،الإله)هى

بهاجاشتإذا-وهى،الدينيةالعقيدةصورمنصررةفىإلآالأسرار

الطبيعةحقائقعنوأصالةثبوتاًتقللاواقعةحقيقة-الإنساننفس
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.والمعقولاتالمحسوساتوحقائق

والمطاردةرالتشهيرالنقدمن3ضيروتعرض،كثيرأيوبخوكابد

كتابيه:فىيقولولكنه،لجرأتهوالاضطهاد

علمفىمقالتان"و)1(،التحليلىالنفسعلمفىإسهاماتأ

.(..ذلكمناًبعدإلىيذهبأنلايستطيع"إنه)2(!التحليلىالنفس

فىمرجودةالغابرةالصررهذهاًنيوبخيقررالمؤلفينهذينرفى

وجائبهاءالمضىبجانبها،بأسرهاالحياةمادهّتحملواًنها؟البشركل

السلالاتإلىترجعسيكولوجيةحقيقةوأنها؟سواءحدعلىالمظلم

دليلاَالأصلىالمثالأوالنموذجوليس.الإنسانمنهاانحدرالتىالغابرة

برهانإلىحأجةفىليسفالإنسان.الفةوجودعلىءلمميأبرهانأأو

تعالى.اللةلرجودعلمى

الإنساندابأنهداالأصلىالمثالأوالنموذجدايوبخووصف

يوبخ.وقالالإنسمانفىالخالدالعنصريمثلأنهإلىللإشارة،السماوى

فىالسابقةآراءهيعارضلابهبالتسليموإنه،روحيةطبيعةمنإنهعنه

أكثرتعاريفإلىللرصولالأمامإلىقدماًبهايدفعلكنه،النفسعلم

النفسلطبيعةعامبتحليلالقيامإلىمضطرأنفسهوجدأنبعد،دقة

والبعضبعضهابينوالصلات،بهاالمتعلقةالأوليةالخصلألصلإيضاح

الآخر.

علىالمحللينأعظمهويوبخإنقلتإذامبالغأأكونلاوقد

(1)11Lontributions to Analytieal Psyehology،ا

2()"1" Two Essays on Analytieal Psychology
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فيدهأطلقهاصطلاحيفمذا،النفسبْ!،المحللى9ْأقر!إلست.الإطلاق

هـت!اَ-س!-ص!

محلم)اسمعليهاأطلقفقدبهالخاصةنشاطاتهأما،الفرويدلِنعلئ

لسلوكوالثقافيةالاجتماعيةبالأبعادمؤكداًاهتمامه!التحليلىالنفس

الظواهربدراسةحياتهمستهلمنذالنشاطاتهذهبدأتوقد،الإنسان

بذاتهاقائمةجديدةمدرسةالنفسىاللتحليلرأسس!،المألوفةغير

علم!مدرسةتسمىفرويدمدرسةعنجرانبهامنالعديدفىاستقلت

Analyticalل!:،التحلملىالنفس Psycholo،علم"مدرسةمنبد

فرويد.أمسمهاالتى،النفسىالتحلي!!

مناهج!هىإنماوآدنربفرويدالخاصةالمناهجإنيوبخويقول

يسعىكانمنهماكلاَأنأى.reduetiveلمقهرية!وCausaliغرضية

وأالعقلى)للإضطرابالمباشرالعقلىالسببعنالبحثفىبجد

علىالعثوريحاولانثم،الحاليةالفردسيكولوجيةفى(الجسمى

تعودالتىالأخرىالأسبابعنوالتحرى،ذلكإلىيرجرالذىالسبب

.المبكرةالطفرلةمنذالخلفإلىبه

عنالكشفلابيتعلقفيماالخاصرأيهيوبخريضيف

،،ونهائىقاطيمرأى"بأنه،منهامجهولأكانهاوإلجاد)1(الأغراض

اللاشعورعنبعيداً-للمريضالإبانةبقصد!الاستدلالعلىهبنى)

)2(نفسهشتاتيجمعأنالأفضلمنلِكرنكيف-بالمريضالخاص

علىوفحصها،جانباًوإقصاؤهاتحليلهايتمأنبعدالمفككةع3ح؟س!لا

المحتملة.النظروجهاتجميعمنحدة

.يتصرزلماتحقيقابهاالقبامعلىبصممفحاللاًننيجةالمرءبتصرزماهو:الغرض)1(

ذاتهاالعفليةالحياةأو،خاصبنرعالعقليةالحياةمصدرأو،الحياةمظهربهايقصد:النفس)2(

الثعررية.رغيرالنعوربةعملياتهامضمنة
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المم!ِةاالأيا7فصلأذ!!ء،اف.شسابد!ن،!الأما4إلصدفعة!هذه

وبينبينى-أتساءلكنتإتى،النفسىالتح!يلفىالشا!مةلدراستى

ماإنساناَأنوصدقأحقاًكانإزامامعرفةإلىشديدأتوقاَوأترق-نفشو

علب4ويدقى،الخاصلاشعورهمنيراهأنلِمكنهـاكليرىعندما

سليماَالإنسانىالعفلةىشىءكلىحمغدولمشعورهمنالضو"ا

الآناقتنعتولقد..؟فلماذا،صحيحأهذ!يكنل!ارإذا؟..معافىً

الإبداععلم،قادوأومبدععنصروجودعدمإلىيرجعإنما!مذابأن

الكفاية.فيهيماالمستهتجلإلىالمقررالتقليدىالنيجفىمقبولحدإلى

***

سيهكولوجيةفىالانتبهوتثيرالنظرتستلفتالتىالبارزةالناقطومن

بعضمنالمؤلفينهذينفىإليهأشارما-ذلكإلىبالإضافة-يوبخ

،ANIMAالأنوثهْ:عنوالتأملالمفكيرإلىتدعووممتعةمشوقةشياء

الطبيعةقوىوشخصسِة،PERSOولثيمارالقناعو،ولNIMUSشالذكوهـة

MANAالمجسًدد PERSONALITY،وأتفسيرفىمنهاكلتساعدالتى

وبمالعالم.بالنفسألؤهـدعلالْةتعديل

و،الأنيمة)عنللنظرواللافثالغريبانعجيبوالشىء

أنوثة،الرجلأعماقفىأنهو-يوبخيراهماح!دب-"الأنيموص!"

ؤث(الجوهريةالجسمصررة!النفسأنأى،ذكررهْالمرأةأعماتوفى

فلا.ذكورةعلىتنطوىالمرأةفىوالنفس!،أنرثةعلىتنطوىالرجل

منشىءوفيهاإلأأنوثةتوجدولا،تكملهابأنوثةإلآذءلورةترجد

.الذحصرة
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الحياةفىأى،الظاهرفىقريةالرجلعندالذكورةكاشاوكلما

فىصدقاَأكثرنفسهعليهاتنطوىالتىالأنوثةكانت،الشعورية

أنوثتهاتكونمابقدرقالمراًة.للمرأةبالنسبةصحيحوالعكس،لاشعوره

ماوبقدر،وصرامةصلابةأكثرذكورةأعماقهافىتحملفإنها،أكثر

المظهروفىالصررةفىالآخرإلىالجنسينمنعلاقترابيكرن

كلاجسمبالنسبةأقلالجنم!فىالتشابهيكون،أكثرالخارجى

كانت،أقلأفعالهرفىالرجلجسمفىالأنرثةكانتوكلمامنهما،

أكثر.نفسهأعماقفىالأنوثة

مقدارتعادلعلىتعملكاشالوكماتبدوالتىالموازنةرهذه

خاصةحالةهىإنما،الجنسينمنكلفىوالذكورةالأنوثةجانبى

مالاكلإن:يقولالذى،Conpensationللتعويضالعامالمبدأفى

ماكلأنكما،شعوركلافىتمتلكه،الشعوريةحياتكفىتمتلكه

تظنأنت..الخمعوريةحياتكفىلاتمتلكه،شعوركلافىتمتلكه

كيركماشخصاًأنوتحسب،تمتلكهالأمرواقعفىولكنك،ذلك

أنكهى!.عظيمةفاثدةأحرزتقدبأنكفجأةفتشعر،دونك-يمتلكه

.غيركماشخصمع!إسقاط"بعمليةقمت

لكلاثنينتفسيرينثمةفإن،هذهالتعويضبفكرةيتعلقوفيما

جهدهمالفروديونكرسفلقد.عناصرهمنعنصرولكلحلم

الخارجى،بالعالمالحالمعلالَةعنيعبَرإنماالحلمأنعنللإعلان

اًوبشخصحلمتأنكفلو،واًحداثحوادثمنالحياةفىيقعوبما

نأيمكنماأساسعلىتقومالفررديينتفسيراتفإن،بحيوانحتى

حياتكفىهامدورمنحقيقىحيوانأرشخصبهقامقديكون
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ص!.اءا-51111ء5ء11"ةإ"ء"أ114!ا"!ا"ا

.3----صضص،-)ص.ر-.---،يم-4

فىوقوعهايحتملالتىالحوادثنفسأنإلىفيشيريوبخأما

تعتبرعينهالوقتفىفهى،خارجيةالحوادثهذهتكنمهما،الحلم

ذلك،عنفضلاً،وهى..وممتازةمنتقاةأجزاء..ماضيكمنكأجزاء

وإذا.حيوانمنجزءفأنت،بحيوانحلمتفإذا..منكأجزاء

..كالأسد،الأقلعلىأر،منهجزءفأنت،بأسدحلمت

النفسىبالتحليليعالجأنيسبقلمالذىالشخصفإن،والاَن

الذاتية.القيمةهذهمنيراهمامدىيفهمأنالبتهلايستطيعكلية

بعينيه.يراهكمنليسللجمالوصفايسمعفالذى

للغاية،مفيدعمليوبخمزلؤاتمطالعةأنفىرسامنوليس

إلقاءوهو.!بالإسقاط"الخاصالمبدأذلكبوضوحتفسّرلأنها

فيرى،الخارجإلىمضاعرأوصفاتمنشعورهلايحتويهماالإنسان

فىتراهشىءكلأنهذاومعنى،غيرهمرآةعلىمعكوسةصورتها

صنرفهابكلرالأنشطةوالأشياءرالحيواناتالناسفى،الخارجىالعالم

رأيتهلماموجودأكلههذايكناصمولو..فيككامنهوإنما

..إطلاقاَ

عليه،ظلملوقوعأو،ماشخصلخيبةالقلقغايةفىكنتوإذا

بهذاحاقالذىالظلمذلمحثمدىيسجلكقلكأنهذافمعنى

الظلمأن/أيضاويعنى.البتةتراهأنتسشاليعكنتفماوإلآ.الشخص

الاخر،الشخصفىتراهأنكبيد،فيكلِكمنإنماالأخيرالتحليلفى

موضوعية،حقيقةتعتبرولاصحيحةفكرةتعطىلاالأشياءهذهومثل
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المدركاتكلىالساطعبضوئهاتلقىنئرةفكرةفهىالإسقاطفكرةوأما

.الأحلامتفسيررفى،الحياةفىالعاديةالحسية

بالنسبةعاليةدرجةالأهميةمنله(نيمةالاً)الأنوثةوإسقاط

،3نفْساًاولهأعماقهفىيحملفهو،لهاو-بهبالحياةالإنسانلتعلق

المرأةتكونأنينبغىمامثالعلى،رقيقاً،غضأ،لبساً،مخنثاَوعاملاً

حينماوهو،والعقليةالجسديةبنيتطمنجزءأَهذامثالهويظل.عليه

يرىرلكن،مطلقاهىكمالايراهافإنه،الملالمةالصغيرةالفتاةيرى

للحمّيقة،ومحددأخارجيأمظ!رأَأوشكلاَعليهتضفىا!أنوثتهفيها

الكامنة.أنوثمْهًرتشبع

بالرجلالمرأةبمساواةالخاصةالحديثةالنظريةعنكبيرجزءرثمة

الفعلردفىيتمثلواجتماعمِاًواقتصاديأسياسياًوالواجباتالحقرقفى

دورالحياةفىليمثلالالتزامهذاتجاهاللاليفالجنسقبلمنالغريزى

القياماًنفسهنعلىالنساءتأخذثمومن،تصرفهاويتصرفالأنرثة

وسلوكهتصرفهفىنهجهعلىويسرن،بالرجلالخاصةبالأعمال

فىوالبراعةبالجسارةتتسممثيرةبأعمالريقمن،وصفاتهوأسلوبه

وتسلقالطياراتوقيادةوالمصارعةكالسباحةالرياضةفنونمختلف

ذلكمجردتكونأنتعدولاالمرأةأنرجلأىيظنلاحتى،الجبال

تكونماوبقدر،خاصةلنفسهيمتلكهالذىالمطواعالناعمالشىء

يتخيله.الذىالمثالأنوثة،الحالبطبيعةتكون،الرجلذكورة

،ول"كا!44نثويةالاً:الرئيسشِينالمميزتينالخصيصتينإن

علاقةعلىيوبخاصلقهماأاللذانالاسمانوهما)ول"4لا+ا3والذكورية

يتعذر،فطرىساذجشعور:التوالىعلىهما،(Soulبنفسهاالمرأة

011

http://www.al-maktabeh.com



إطلاقاَ،ولكنهمقبولولامعقولغير!أنيمرير)و؟بالكلامعنهالتعبير

يمونأناستطاعفإذا.بهومتمسكبالتفكيرملتحم-ذلكبرغم-

ضبطهالأمكن،المؤنثةنفسهلعلاقةأى،أنيمتهشعورلطبيعةواعياَ

والمراًة،فقطشعورهلانىلكونهاولكن؟الخاصشعورهلمعاليروفقاً

كستار،أنوثتهمنإسقاطهطريقعنتتحولمالمترىلاالحقيقية

غيرتظل!الحقيقىالمؤنثالعامل)وأحاسيسهمشاعرهفإن،بينهما

..الناريةكالطلقاتتكنلمإنالسهامبسرعةمنطلقةوتخرج،منظمة

وانفعالاتهامتفجراتهاالأخرىهىلهافإنللمرأةبالنسبةالحالوكذلك

لها.رفقأوتعملعنهاتعبرالتىرمعتقداتها،المرتبةغيروآراهاالسريعة

البيولوجيةالدوافعمنالمستمدةالنفسيةالطاقةعنيوبخويتحدث

حيويةنفسيةطاقةلكلشاملاً،لبيدو5لفظفيجعل،5*أ!أكأالأولية

يرىإذ.إليهتتجهالذكأالموضوعصكنالنظربغض،العمومرجهعلى

نأمناختلاطاَرأعظماتساعأأكثرالبشرىالنشاطمظاهرأنيوبخ

البشريةالطقةإنبل،رحدهاالجنسيةالغريزةإلىجميعهاتنسب

الروحيةالطاقةوتشمل،الجنسيةوغيرالجنسيةالعواملفيهاتمتزج

كثافةمدى-قالكما-بهايعنىالروحيةالطاقةوهذه،برمتها

بكل-المرهونةالقيمتلك،النفسيةوالقيم،الروحيةالعملياتتسلسل

تحددها.التىبالقوة-بساطة

اللاشعورعنللمعرفةالمفاجىءالتزايدهذاعنيوبخويتحدث

inflation.الإيجو،كطرسةأوغرور"بوصفه the egoنأولايخفى

معالتجربةتلكبدونوالأنانيةبالغروريتسمونالرجالمنكثيرِا

الفنية.بالحاسةفيهالمبالغالإيجوبهذايمدهمالذىاللاشعور
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تميزالتى،البدائيةالشعوببينذاتهاالحالاتإلىيوبخريشير

،،عظيمهَلاوأحلام،عاديةأحلام:هما،الأحلاممننوعينبين

بهالاحتفاظيملكلافإنه،عظيماداحلماًالهمجىيوىفعندما

بتفاصيلهيرويهأنمنلابدبل،أحدعنكتمانهأو،خاصةلنفسه

هو،العظيم"والحلم.!عظيماَ"رجلاًليصبح،القبيلةأفرادلكل

مختلفأالرجلتجعل،نوعهافىفريدةتجربة..الجمعىللاشعورصقربة

.الناسمنغيرهعنمتميزاً،رفاقهعنتمامأ

عنالناشئةالمحركةبالقوةالمزردةالحاسةلهذهالبدائيةواتكلمة

الطبيعةقوىأىMANA،المانا):هىالجمعىباللاشعورالاتصال

الخارقةالقوىبهايقصدالديانات!عمضفىأساسيةفكرةرهى-المجسَدة

.شىءكلفىوتتغلغل،ال!لمفىانتشارهايعتقدالتنىالمشخصةغير

منالمجسئدالإيجر:بمعنىعموماًالسنسكريتىالمصطهـلحهذاويستعمل

الأشياءوبعضالناسبعضأنالبدائىشيعتقد-Reinearnatedجديد

.،المانا"هذهلديهملي!ستآخرينأنحيقفى،القوةهذهلدلهم

بذلكفهو،مجسدةقوةذاشخصاًقتلإذاأنهأيضاالبدائىويعتقد

\.شخصيتهفىلتتغلغلبهالخاصةأالمانا!يمتص

مثالهىالتى!!أنيمته)رضعمارجلاًأنلو:يوبخويقرل

شىءلقتلمساويأذلكلكان،الشعورفى(الجمعىللاشعورأصلى

امصأةعلى!أنيمته)إسقاطإثريكون،قلالاًعلىأر"،ماكأإ

الطبيعيةالقوةيمتعىأنينبغىكهذارجلأفإنلذلك،ملغيأ،حقيقية

فعلإذاولكنه،الضعورإلىجذبهااصريقعن!الأنيمة9منالمجسئدة

الذىأالنفسىالغرور)ذلكلخطنفسهيعرضفإنه،حقيقةذلك
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إليه.أشرنا

قدأنيدعى،جامعرعاءإلىبالمرءيضطحيوبخنرىوهكذا

بينالفوارقفيهتتداعىمعينمن،أصولهمأختلافعلىالبشرتوارثه

غامض،عويصتفكيرمنأسلوبفىوذلك،والبيئاتالثقافات

.التأويلاتمبهم،التعبيرات

المتاعبكللتفادىالنصيحهبإسداءكلهذلكبعديوبخوينتهى

فهر،التحلمِلإلىاللجوءهىالوحيدةالوسيلةبأنالزوجيةوالمشاكل

نأعلى،بالفعلإليهتحتاجالتىالشديدةالحالاتفىالوحيدالملتجأ

الدربةمنكبيرقدروعلى،متمرسشخصإرشادتحتالتحليليكون

استفزارمنبالشخصيحيققدجسيماَ.خطرألأن،والأمانةوالدراية

واجهرلقد،خاطئةبطريقةأوجهلعنوتهيجهالجمعىاللاشعور

غيرعددأَأنحتى(حائرلِنإزاءهووقفواال!رهذاالأطباءمنعديد

رلاشعوريةسيكولوجيةعملياتلهمأجريتالذينالأشخاصمنقليل

تد،الخبرةقليلىأطباءأو،النيةحسنىأصدقاءطريقعنشعورية

وقعوارلكنهم،فحسباللاأخلاقىوالعملالفسوقإلىلاانزلفوا

.والانتحاروالجنونالمرضفريسة

***

وكاملةجديدةأخرىصياغة"مقالتان)يوبخكتابويعتبر

إلىالكتابهذابترجمةرقام،!التحليلىالنفسعلم)السابقلكتابه

علىالترجصكأفىحافظارلقد،وقرينتهبايني!الدكتورالإبخليزيةاللغة

يرقىلانحوعلىالكتابجاءحتى،الأسلوبوجمالالسبكبراعة
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تحمي!لحىبالثقةلجديرل!ته.شدأىتمسيريةشروحمنيحتويهماإنى

علمفىالعطحقبالغةالعلميةوالدراسات،الصعبةالمعقدةالمسائلتلك

العقلى.العلاجوفنالنفس

مجموعةفهو!التحليلىالنفسعلمفىإسهامات!كتابهأما

تلقىتحليليةسيكولوجيةآراءعلىتشتملوالمحاضراتالمقالاتمن

الخارقةكالطاقة،مختلفةعامةموضوعاتمنجوانبعدةعلىالضوء

،والروح،(المعروفةالفيزياءنواميرنطاقعنالخارجة)للطبمِعة

سيكولوجية،كعلاقةوالزواج،أوربافىوالمرأة،بالأرواحوالاعمقاد

الشعر.وفن،والتربية

فىكلاهمايعملالجمعىواللاشعورالشخصىاللاشعورولأن

نطفو،الحياةمحيطفىكتيار،وطفلوامرأةرجللكلالعقليةالبنية

ىأثمةفليس،أخرىتارةفيهالسباحةنحاولأو،تارةفوقهجميعاً

طريقه،صنولدوقدإلآ،جسدياًأوعقلياًكانسواء،بشرىتشاط

مفتاحإنه..فيهموجوداللاشعورعاملوكانإلآإنسانىفعلمنو)جس

الذىوهو..المسيطرالآمرالسيدوهو..العظيمةالإبخازاتإلىالطريق

الذىالأساسىالمصدروهو-يوبختعبيربحسب-الإنسانحياةيصوغ

.الحياةفىالمسيرةلمواصلةاللازمةطاقتهالشعوريستمدمنه

منتتطلبالعالمعنصحيحسةفكرةحيازةأنيوبخريؤكد

يعرفالذىلأن،أيضاًنفسهوعنالعالمعنصورةيكوِّنأنالإنسان

هذهتنشدأنالمبالغةومن..ذاتهماهيةيعرفأنبهحرىالعالمماهية

وبالتالى،العالمماهيةيعرفأنأحدبمقدورليسلأنه،حرفياَالمعرلنة

هوالمطلوبولكن،نفسهماهيةيدركأنأحداستطاعةفىليس
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المعرِفة./13مم!قداأصحع!إطالحصهِ

شعررمنبهتتميزبماالحيرانحياةعنتختلفالإنسانيةوالحياة

بمقدارغيرهعنيختلفالبشرمنرالفرد،أسمىووعى،وأرقىأعظم

وشيئاً،وعىبدونجميعاَولدنافلقد؟وإدراكووعىشعورمنمالديه

والبعض،الآخرمنأكضبعضنا..وعىمنمالديناعلىحصلنافشيئاً

وعياً.أكثرجعلنافىالأثرأعظموللتربية.أقل

بينيصلجمشعتركعاموعىمجتمعلكلثمةأنيربخويقرر

الحياةآباربينيجمعكما،منهمواعيةغيربطرلِقةأفرادهجميع

-مستترةبطريقةكلها-يمدهامشتركعامتاعواحدةرقعةفىالموزعة

إزاءالنردمسئوليهًينمىأنشأنهمنذلكوكل.الحياةمنواحدبنوع

الحاضر،إزاءالماضىومسئولية،الفردإزاءالجماء4ومسئولية،الجماعة

ذلك.كلبينالمسئرليةفىوثيقاًتضامناًلقيم،المستقبا!إزاءوالحاضر

رمحقق،أصيكومفكرباحثأنههىيرفيلعم!المميزةرالقيمة

كلفىالحقيقةمعلوجهوجهاًيقف،رمبتكرمبدعوعالم،بارع

وتجربةخبرةمنلديهبما-المرضيةالحالاتلمقارنهقادتهالتىأعماله

سلالاتفىالبدألىالنفسبعلم-الأعصابعلمفىكمتخصص

أرسعهنواحدأنهومع،وأفريمّياالشماليةأهـشرحصامنكلفىمختلفة

عنعابرةكانتولوإشارةأيةكتاباتهفىلى*بخدأوربافىمعرفةالعلماء

المستشفى.أوالامششارةغرفةأوالختبرأوالمكتبة

نفسفىتبدثخاصيةيوبخيكتبهماعلىيضفىهذاكل

وتثلج،الصدرتضرحالرخيةبالنسماتتكونماأشبهنضرةالقارىء
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علىللخلافمحلفلاتتفقًلمأرآرألهفىمعهاتفقتوسواء،الفؤاد

ذإ،قوياَانطباعاٌنفسكفىتركتالأمينةآراءهوأن،بهتأثرتقدأنك

يوذبطريقةورتب!االخاصةآراءهصانمحقيقىرجلآراءفي!صاترىأنك

التىالمثلىبالطريقةويصوغهاآراءهيكؤنأنيس!تطيعآخروزكلىأنلو

انتهجها.

Psycholo-11أاللاشعورسيكولوجيةأ:كتابيهأنبالذكروجديو

1"gy of the Uneonacious1!السيكولوجيةالأنماط)و" Psychologieal

نأينبغىالتىالأعمالمن،ال!سابقينمجلديهإلىبالإضافةtypes!ا

عنشىءأىمعرفةإلىنفسهتهفرفردلكلوبحثدراسةموضعتكون

كلوموضوعيةواعيةقراءةيقرأهاأنيجبكما،الحديثالنف!علم

نأفىيومأفكرأو،النفسىالتحليلفىكتبأيةقراءةلهسبقتفرد

النفسى.التحليلعنشىءأى،شيئاًيعرف

تدرأفإن،بفهمودرست،بوعىقرئتيربخمؤلفاتأنولو

النفس!علمعنالبلهاءالساذجةوالكتابةالسخيفالكلاممنكبيرأ

تحتوقيلونشركتبممافكثير،أصحابهأنفسهمعلىيونرهأنيمكن

.الناسمنكثيرعلىالأئراًسوألهكانالنفسىالتحليلاسم

ويتناقشمطالعتهغرفةفىنفسهإلىيخلرأنالقارىءاستطاعوإذا

برجلالتقىقدأنهسيجدمؤلفاتهتحتويهفيما،يوبخجوستافكارلمع

منتنتهىحينوأنت،امثالانادرةاسعقليةاالمقدرةمنعاليةدرجةعلى

يكونأنعلىروضتهاوقدنفسكستجدالمؤلفاتهصدفىمعهلقائك

تؤديهأنينبغىالذىللعملالصالحالمكانهولكبالنسبةالعالم

وأصفى،العملعلىقدرةأكثربأنكوستشحر،وأمانةعوهمةبإخلا
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منضربئمةبأنقوىانطباعلديكوسيكون،التفكيرعلىذهناَ

حياتكلوعشتلإنك.مكانكلفىالأشياءفىوالتوافقالتناسق

الأمانة،منمزيدأَ:المقابلستجد،وجارإخلاصوصدقبأمانة

..الحبمنمزيدأ،الإخلاصمنمزيدأ،الصدقمنمزيدأَ

الكتابفهوس
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الهتويات

الألل:القسم

سيجموندفرويد............................................7

النفسى(التحليلمدرسة)

0000000000000000000000000000000000000000000000000000042ادلر.ألفريد

(الفردىالنفسعلممدرسة)

.......................ء........+..00000000000000046يو!كارل-

التحليلى(النضعلممدرسة)

الثانى:القسم

000000000000000000000000000000000000000000000075الشعورىالعقل-

000000000000000000000000000000000000000000.76اللاشعورىالعقل،-

0000000000000000000000000000000000.97ريوبخفرريدكنداللاشعور-

قوة
09

000000000000000000000000000000000.201يوبخعندالسلالىالعقل-
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